
POLITIEKE AVOND 15 september 2014  

 
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Concept regionale woonagenda Holland Rijnland 

In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met de concept inspraakreactie. Ter 
besluitvorming door de raad. 
 

4. Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Oude Dorp 
De raad dient het bestemmingsplan op twee onderdelen opnieuw vast te stellen. Ter 
besluitvorming door de raad. 
 

5. Hoogmadeseweg 60A herontwikkeling Besluit categorie Verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) 
Om de herontwikkeling aan de Hoogmadeseweg 60A mogelijk te maken is het nodig af te 
wijken van het bestemmingsplan. In dit voorstel is de vraag aan de raad hiermee in te 
stemmen. Ter besluitvorming door de raad. 
 

6. Wet Markt en Overheid 
De vraag aan de raad is economische activiteiten van algemeen belang vast te stellen. Ter 
besluitvorming door de raad. 
 

7. Verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van het 
politiek forum 2014 
Doel van dit voorstel is de huidige verordening op de raadscommissies aanpassen aan de 
nieuwe manier van vergaderen van de gemeenteraad. Ter besluitvorming door de raad. 
 

8. Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Leiderdorp 
2014 
Doel van dit voorstel is het huidige  reglement van orde voor de vergaderingen van de raad 
van de gemeente Leiderdorp aanpassen aan de nieuwe manier van vergaderen van de 
gemeenteraad. Ter besluitvorming door de raad. 
 

9. Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis 
De vraag aan het Politiek Forum is wensen en bedenkingen mee te geven bij het ontwerp-
besluit om per 1 januari 2016 de stichting Het Warenhuis op te richten. Ter bespreking. 
 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting 
 

SCHORSING 

 
22.00 UUR* BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
 
Voorzitter : Laila Driessen 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde en mededelingen  

 Raadsvraag PvdA over  de weekmarkt 



 Raadsvraag PvdA over Ikea in Leiderdorp 

 Raadsvraag GrLover bewonersbrief en enquête Lindebomen Splinterlaan 
 

4. Motie vreemd aan de orde van de dag  
Motie van D66 over de inzamelplaats taxussnoeisel Leiderdorp 

 
5. Regionale commissie Bezwaarschriften 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de verordening Regionale commissie Bezwaarschiften 
SP71-Leiderdorp 2015 vast te stellen. Ter besluitvorming. 
 

6. Begrotingswijziging GIG 
In juni jl. heeft de raad de GIG 2014 vastgesteld. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit dit 
besluit. Ter besluitvorming. 
 

7. Mogelijke Hamerpunten: 
a. Concept inspraakreactie regionale woonagenda Holland Rijnland 
b. Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Oude Dorp 
c. Hoogmadeseweg 60A herontwikkeling Besluit categorie Verklaring van geen bedenkingen 

(vvgb) 
d. Wet Markt en Overheid 
e. Verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van het 

politiek forum 2014  
f. Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Leiderdorp 

2014 
 

8. Rekenkamer rapport Regionaal Investeringsfonds 
Het rapport is op 9 juli 2014 tijdens een presentatieavond toegelicht. Ter bespreking. 

 
9. Lijst van toezeggingen en moties 

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is: 
 

 OBSG discussie rol raad – memo van OBSG stand van zaken? Deadline was 14 juli jl. 

 Notitie Toezicht en Handhaving – geagendeerd voor Informatieavond 22 sept. 2014 
Voorstel: afvoeren van lijst. 

 Nevenactviteiten college – nevenactiviteiten op gemeentelijke website, gedragscode 
geagendeerd voor Politiek Forum. 
Voorstel: afvoeren van lijst 

  
Moties stand van zaken: het college heeft een brief gestuurd d.d. 22 juli 2014 over de moties 
Buurtgroen Zelf Doen, Kringloop Bouwmaterialen en Vlinder en Bijen.  
Voorstel afvoeren van lijst. 

 
10. Ingekomen stukken 

De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. . 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 12 sept. voor 12.00 
uur). 
 

11. Sluiting 
 
Leiderdorp, 1 september  2014 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 
 
*De aanvangstijd is indicatief 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 22 augustus 2014 

Onderwerp:  Regionale woonagenda  

 Holland Rijnland  

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/003402/8778; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 15 september 2014 

 

b e s l u i t: 

1. In te stemmen met de inspraakreactie ( bijlage 2) op het concept van de Regionale 

woonagenda Holland Rijnland. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op "datum raadsvergadering" , 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z001D06689
4* 
 



Pagina 1 van 8 Versie 1 

Registratienr.: Z/14/003402/8778  CONCEPT  Agendapunt  

 2014  raadsvoorstel   Nr < vul hier 

agendapuntnummer in>      

 

Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 22 augustus 2014 

Onderwerp:  concept-inspraakreactie 

regionale woonagenda Holland 

Rijnland 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met de concept- inspraakreactie op de concept- Regionale Woonagenda 
Holland Rijnland     

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeenten in Holland Rijnland werken samen aan een nieuwe regionale 

woonagenda.  

Hierin staat wat de woonbehoefte is in de gemeenten in Holland Rijnland en hoe het 

woningaanbod per subregio op de vraag kan worden afgestemd. 

De  regionale woonagenda is nodig omdat er veranderingen zijn op de 

woningmarkt. Deze is bijvoorbeeld veranderd van een aanbod- naar vragersmarkt. 

Ook de vraag naar de woningen zelf blijkt veranderd; de woonomgeving en de 

nabijheid van voorzieningen wordt steeds belangrijker.  

Een andere reden voor de woonagenda is dat de provincie Zuid-Holland om een 

actualisatie vraagt van de regionale woonvisies. Regionale afstemming is daarin 

een eis.  

Het document is te vinden op:  

 http://www.hollandrijnland.net/publicaties/officiele-publicaties  

 

In de concept regionale woonagenda worden voorstellen gedaan om anno 2020  

zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende woningen te hebben en hoe dat bereikt 

kan worden. De nota ligt ter inzage voor inspraak en het is de bedoeling dat alle 

gemeenten daarop (ook) reageren. Suggestie van ons college aan uw raad  is om in 

hoofdlijnen in te stemmen met het voorliggend concept en daarbij enkele 

opmerkingen te plaatsen conform bijgaande concept-inspraakreactie.  

*Z001AB228D
5* 
 

http://www.hollandrijnland.net/publicaties/officiele-publicaties
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1.b Voorgeschiedenis 

 Bureau Stec heeft een grondige analyse gemaakt van de woningbehoefte in de 

regio en doet voorstellen voor beleid en uitvoering van dat beleid om te komen tot 

een evenwichtige woningmarkt. Daarbij zijn alle relevante partijen betrokken en zijn 

de portefeuillehouders regelmatig geconsulteerd.  Dit voorjaar is besloten dat de 

nota “rijp is voor de inspraak”.  

Tot en met 26 augustus ligt het document officieel ter inzage. 

Bedoeling is dat ook de gemeenten afzonderlijk een reactie geven op dit concept. In 

dat kader een korte omschrijving in deze notitie wat de inhoud is van de 

woonagenda en wat de consequenties zijn voor de gemeente Leiderdorp, alsmede 

een concept-reactie.  Vanzelfsprekend wordt een relatie gelegd met de in februari 

2013 door de gemeenteraad vastgestelde Leiderdorpse woonvisie “Gewoon lekker 

Wonen”. http://www.leiderdorp.nl/bestand/woonvisie_leiderdorp_2013_526506  

In bijlage 3 bij dit voorstel is een voortgangsrapportage van de in die woonvisie 

opgenomen actiepunten opgenomen. Daarbij wordt ook ingegaan op lokaal 

maatwerk in het kader van vorig jaar vastgestelde regionale  

huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013. Tot slot vindt ook een toets plaats 

aan het coalitieakkoord.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Vanzelfsprekend is er samenhang met onze eigen woonvisie “Gewoon Lekker 

Wonen” zoals vastgesteld door uw raad in februari 2013. Daarnaast heeft wonen en 

realisatie van woningen alles te maken met ruimtelijke ordening.  

Ook van provinciale zijde worden eisen gesteld welke vastgelegd zijn in de visie 

Ruimte en Mobiliteit alsook in verordeningen die daarop gebaseerd worden.  

 

2 Beoogd effect 

Instemming kenbaar maken van voorgenomen beleid op het gebied van 

volkshuisvesting  

met goede afstemming in de regio. Enkele opmerkingen daaraan toevoegen om 

rekening mee te houden. 

 

http://www.leiderdorp.nl/bestand/woonvisie_leiderdorp_2013_526506
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3 Argumenten 

 

a) De vaststelling van de Woonagenda Holland Rijnland is noodzakelijk om aan de  eisen 

van de provincie te voldoen.  

Het Besluit ruimtelijke ordening eist onder andere een goede onderbouwing van de 

regionale woningbehoefte.  

Sinds  1 januari 2013 is dat ook vastgelegd in de provinciale verordening. De provincie 

toets de noodzaak van plannen aan een zogenaamde ladder voor duurzame 

verstedelijking. Bestemmingsplannen met woningbouwbouwplannen in de regio zullen 

volgens een met elkaar overeen gekomen afwegingskader worden getoetst.  

De provincie is op voorhand akkoord gegaan met het opgestelde afwegingskader 

waardoor toetsing van bestemmingsplannen efficiënter kan plaatsvinden en 

gemeenten onderling kunnen afstemmen.  

 

b) De concept-woonagenda past  in de woonvisie Gewoon Lekker Wonen want 

-    Wij onderschrijven de doelstellingen zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 van de 

woonagenda van harte: 

Er dienen voldoende (kwantitatief)  passende (kwalitatief) woningen te zijn met goede  

(zorg-)voorzieningen. Bijzondere aandacht daarbij voor de doelgroepen starters en 

ouderen.  

-   de in de woonvisie opgestelde doelstellingen komen overeen met de regionale 

doelstellingen; Ook het uitvoeringsprogramma past binnen die kaders. Voor meer 

gedetailleerdere informatie verwijzen wij u naar het overzicht van de destijds 

geformuleerde actiepunten en onze melding van de voortgang ( bijlage 3). 

-  er wordt bevestigd wat de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte is en deze 

komt overeen met eerdere aannames, welke mede gebaseerd waren op plaatselijke 

woningbehoefte onderzoeken.  

-  het gemeentelijke woningbouwprogramma past binnen de kaders van de regionale 

woonagenda en kan bij de jaarlijkse monitoring zo nodig aangepast worden 
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c) De regionale woonagenda bevat een onderbouwing van een voor  de gehele regio 

gemiddeld te realiseren percentage sociale woningbouw ( 15 %). 

Anders dan het automatisme en dogmatische vanuit het verleden om 30 % sociale 

woningbouw te hanteren is gepoogd om cijfermatig een onderbouwing te geven waarbij 

rekening wordt gehouden met uitgebreide analyses en allerlei aannames en 

ontwikkelingen. Vanzelfsprekend zijn deze aannames voor discussie vatbaar maar door 

transparantie zijn de cijfers wel begrijpelijk/navolgbaar. Binnen een ruime bandbreedte is 

gekozen voor een gemiddelde van 15 % sociale woningbouw. Per gemeente kan dat  

verschillen. In de reactie van de gemeente maken wij duidelijk dat het uiteindelijk niet gaat 

om het % van de nieuwbouw maar om wat feitelijk gerealiseerd kan of gaat worden. De 

zogenaamde saldobenadering.  

De bestaande voorraad is immers 90 a 95 % van de gewenste woningvoorraad anno 2020 

en wat dat betreft zijn de nieuwbouwontwikkelingen relatief gering.  Het beheer van de 

bestaande voorraad is dus (ook) zeer belangrijk en deze is aan het wijzigen door sloop en 

verkoop1 van (sociale)huurwoningen. Hoe die beter beschikbaar te krijgen/houden voor de 

doelgroep? Dat kan onder andere door de inmiddels verplichte inkomenstoets bij nieuwe 

verhuringen toe te passen.  

  

d) Het is wenselijk om aanvullende woningbouwlocaties te zoeken 

In bijlage 1 a  treft u een overzicht aan van alle in ontwikkeling zijnde woningbouwplannen 

in de regio. Daarbij is een indeling gemaakt naar “hardheid”. Categorie 1 zijn de 

bouwplannen die (vrijwel) zeker doorgang vinden. Categorie 2 zijn de plannen die “in 

ontwikkeling” zijn. Etcetera.  Uit dat overzicht blijkt dat, naar het zich thans laat aanzien ( 

momentopname!), er in de regio als geheel onvoldoende woningen gerealiseerd dreigen te 

worden. Ook de gemeente Leiderdorp bouwt minder dan voor de eigen woningbehoefte 

zou mogen/moeten. In het meest positieve scenario, nl dat alle plannen doorgang vinden, 

is er nog “ruimte” voor ongeveer 50 woningen extra. In de ontwerp ruimtelijke 

structuurvisie, welke u dit najaar ter bespreking voorgelegd krijgt, zullen suggesties worden 

gedaan. 

 

                                            
1 •  De verkoop in de afgelopen jaren van ongeveer 175 sociale huurw oningen door Rijnhart Wonen  
heeft  voor ongeveer 50 % plaatsgevonden aan zit tende huurders met een relat ief ruim inkomen. ( 
beperking van de zogenaamde scheefhuur). Verkoop heeft  daarnaast bijgedragen aan 
doorstroming. Tot slot bleek/blijkt dit  ook gunst ig te zijn voor de starters op de w oningmarkt w ant 
juist  die groep zagen kans om een relat ief goedkope koopw oning te bemachtigen.    
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e) De woningbouwprogrammering is flexibel 

Zoals genoemd is er een  overzicht van alle in ontwikkeling zijnde plannen ( zie bijlage 1 b) 

met een indeling in duidelijke categorieën  betreffende de haalbaarheid ( lees realistisch) 

van de plannen.  

In regionaal verband is overeenstemming bereikt over het hoe, wat en wanneer plannen 

vallen in de onderscheiden categorieën. Een duidelijk winstpunt.  Nog belangrijker is dat bij 

de jaarlijkse monitoring de stand van zaken van die plannen bekeken wordt en dat aan de 

hand daarvan wijziging mag plaatsvinden. Deze flexibiliteit is mogelijk aan de hand van het 

overeengekomen afwegingskader, waar de provincie op voorhand mee heeft ingestemd. 

Dit heeft tot gevolg dat de (regionale) woningbehoefte niet telkens bij ieder 

bestemmingsplan opnieuw onderbouwd hoeft te worden.  Winstpunt zal gevonden worden 

als de kwaliteit van de woningen ( goedkoop/duur, groot/klein, eengezinswoningen versus 

appartement) en de onderscheiden woonmilieus in beeld zijn gebracht zodat bijvoorbeeld 

“concurrerende “ plannen volgtijdelijk op de markt kunnen worden gebracht.  

 

f)  Wonen en zorg kan zo beter afgestemd worden 

In de huidige plannen is rekening gehouden met vergrijzing.  Nader onderzocht zal moeten 

worden wat de consequenties zijn van de decentralisatie van de zorgcomponent op grond 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning en dan met name de grote verandering van 

intramurale zorg naar extramurale zorg. In Leiderdorp trachten wij hierop te reageren door 

integraliteit van de zorg etc. te organiseren in Sociaal Gebiedsgebonden Teams waarbij 

alle disciplines samen de hulpvragen gaan oppakken.  Op korte termijn vindt hierover ook 

overleg met Leiden plaats om dit zo veel mogelijk (ook)  regionaal op te pakken.  

Met toewijzing van woningen met toepassing van Lokaal Maatwerk liggen hier kansen om 

dit gerichter aan te pakken.   

  

g)   De concept-woonagenda past in het coalitieakkoord want 

“Woningbouw  ( tekst uit coalitieakkoord) 
Wij zien alleen bouwmogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied (voorheen de ‘rode 

contour’). Polders en parken blijven groen. Wij zien dat er in Leiderdorp vooral behoefte 

bestaat aan passende woningen voor starters en ouderen. Doorstroming uit het segment 

sociale woningbouw vinden wij belangrijk en dus zetten wij in op bouwen voor het 

segment vlak boven de inkomensgrens voor sociale woningbouw.  

 

Wat gaan we doen:  
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• Leiderdorp laat het vereiste los om 30% sociale woningbouw (binnen de 

inkomensgrens) te realiseren. Dit is in lijn met regionale voorstellen.   

• Het college zet zich maximaal in om de ROC-locatie bebouwd te krijgen met passende 

woningen voor starters, studenten en ouderen.  

• Het college zet zich samen met Rijnhart Wonen en de omwonenden in om Brittenstein 

zo snel mogelijk opnieuw bebouwd te krijgen.  

• Wij stimuleren het realistisch ombouwen van kantoorruimte tot woningbouw.  

• Wij zien de Driemasterlocatie als een ontwikkellocatie voor gemengde bebouwing voor 

starters en ouderen. “ 

 

 
Bij de uitvoering van het woningbouwprogramma voor de gemeente Leiderdorp worden 

vanzelfsprekend deze elementen opgepakt en zo veel mogelijk verwezenlijkt.  

 
4 Kanttekeningen 

 
4.c. Percentage sociale woningen bij planontwikkeling in Leiderdorp 

In februari 2014 is naar aanleiding van vragen van Groen Links een  overzicht opgesteld 

van de in ontwikkeling zijnde plannen. Dit is nog steeds actueel.  

http://w w w .raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Maatschappij/2014/20-

januari/20:00/Prestat ieafspraken-met-RijnhartWonen-2014/Sociale-w oningbouw -raadsvraag-

GrL-131125-en-antw oord.pdf  

Conclusie was dat van de plannen tussen 2010 en 2020 ongeveer 37 % als sociaal kan 

worden aangemerkt. Mede vanwege de economische ontwikkelingen is het nog steeds zo 

dat een groot deel van de  in ontwikkeling zijnde plannen in de sociale sfeer is. Volgens de 

huidige plannen over de periode 2014-2020 zouden 212 van de 406 nieuwbouwwoningen 

sociaal zijn. Ruim 50 %. 

Gelet op het aantal verkochte woningen in de afgelopen jaren  door Rijnhart Wonen ( 

ongeveer 175) achten wij het gewenst dat Rijnhart Wonen zich blijft inspannen om 

(sociale)  woningbouwprojecten te realiseren en zal daarvoor op onze medewerking 

mogen rekenen.  

Een en ander past in de gemeentelijke woonvisie. 

 

4.e  Lokaal maatwerk  afgestemd met Rijnhart Wonen.  

Zowel de gemeentelijke woonvisie als de regionale woonagenda zetten fors in op het 

stimuleren van doorstroming. Invoering van Lokaal Maatwerk is daarbij een hulpmiddel. In 

de praktijk blijkt overigens dat vrijkomende sociale huurwoningen voor ongeveer 30 % 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Maatschappij/2014/20-januari/20:00/Prestatieafspraken-met-RijnhartWonen-2014/Sociale-woningbouw-raadsvraag-GrL-131125-en-antwoord.pdf
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Maatschappij/2014/20-januari/20:00/Prestatieafspraken-met-RijnhartWonen-2014/Sociale-woningbouw-raadsvraag-GrL-131125-en-antwoord.pdf
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Maatschappij/2014/20-januari/20:00/Prestatieafspraken-met-RijnhartWonen-2014/Sociale-woningbouw-raadsvraag-GrL-131125-en-antwoord.pdf
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worden toegewezen aan ingezetenen van de gemeente Leiderdorp. Na overleg met 

Rijnhart Wonen zijn wij tot de conclusie gekomen dat Lokaal Maatwerk eigenlijk per 

complex moet worden bekeken. De doelen Bij toewijzing van bestaande woningen alleen 

in specifieke situaties kan worden toegepast. In voorkomende gevallen zal Rijnhart Wonen 

daar een voorstel voor doen. ( zie brief van Rijnhart Wonen d.d. 16 juni 2014 ( bijlage 4) 

Zoals genoemd denken wij lokaal maatwerk  ook toe te kunnen passen bij de verdere 

invulling van de woon-zorg component. 

 
5 Communicatie en participatie 

Op 1 september 2014 wordt/is dit voorstel toegelicht in een informatiebijeenkomst van uw 

raad. Daarvoor zijn diverse partijen ( Rijnhart Wonen, makelaars Drieman , Wmo 

adviesraad, Huurders Belangenorganisatie Leiderdorp) uitgenodigd om de mening te 

geven over het voorliggende concept-woonagenda Holland Rijnland en eventuele vragen 

te beantwoorden. Het voorstel zal vervolgens besproken worden in een opiniërende 

vergadering van de gemeenteraad op 15 september.  Afhankelijk van  de bespreking in dit 

forum zal besluitvorming over de inspraak-reactie ook op 15 september in de raad kunnen 

plaatsvinden, dan wel in de raadsvergadering van 6 oktober 2014. 

 
6 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing 

 

7 Vervolg 

Het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland zal alle inspraakreacties moeten inventariseren 

en becommentariëren om vervolgens tot een voorstel te komen voor het Algemeen bestuur 

van Holland Rijnland. Naar wij hopen en verwachten  kan eind dit jaar of  uiterlijk begin 

volgend jaar de woonagenda worden vastgesteld. Wij stellen u op de hoogte van de 

voortgang.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen: 1.  Woonambities, de kern van de regionale woonagenda samengevat 

 a.  Regionaal Afwegingskader Woningbouwplannen 
 b.   Woningbouwprogramma Holland Rijnland 

 
2. Concept inspraak reactie 
3. Voortgang actieplan uit woonvisie Gewoon Lekker Wonen 
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Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 28 augustus 2014 

Onderwerp: Gewijzigde vaststelling 

bestemmingsplan het Oude 

Dorp (n.a.v. uitspraak RVS) 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 19 augustus nr. Z/14/001485/5975; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 15 september 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de wet Ruimtelijke ordening; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het gewijzigde bestemmingsplan Oude Dorp. 
 

2. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 12 maart 2014 de 
toelichting van het bestemmingsplan Oude Dorp te wijzigen door: 
 

- de inleiding (p. 4) aan te vullen met een toelichting op de uitspraak van de Raad 
van State; 

- de beschrijving van de kasteelbiotoop (p. 38) aan te passen; 
- de uitspraak van de Raad van State toe te voegen aan de procesbeschrijving 

onder Maatschappelijke uitvoerbaarheid (p. 68); 
- bij de toelichting over de wro-wijzigingsbevoegdheid (p. 86) op te nemen dat de 

bedrijfsbestemming na inventariserend overleg gedeeltelijk is teruggelegd; 
 

3. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 12 maart 2014 de regels 
van het bestemmingsplan Oude Dorp te wijzigen door: 
 

- Artikel 26.1 ‘vrijwaringszone - kasteelbiotoop’ te verwijderen; 
- Artikel 26.2 te hernummeren naar 26.1 
- Artikel 26.3 te hernummeren naar 26.2 
- Artikel 26.2 (nieuw) lid a. aan te vullen met de tekst ‘met een  goothoogte tussen 

de 3 en 4 meter en een bouwhoogte tussen de 8 en 9 meter’; 
- Artikel 26.2 (nieuw) lid b. onder 4. de genoemde afstand tot de as van de weg ‘6 

tot 8 meter’ te vervangen met ‘6 tot 10 meter’; 
 

4. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 12 maart 2014 de 
verbeelding van het bestemmingsplan Oude Dorp te wijzigen door: 

*Z00176C960
9* 
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- de aanduiding ‘kasteelbiotoop’ te verwijderen; 
- de bestemming van delen van het perceel Tuinstraat 7 te wijzigen naar de 

bestemming ‘Bedrijf’ met een maximum bouwhoogte van respectievelijk 4,5 en 
7,5 meter.  

 
5. Het bestemmingsplan Oude Dorp (planid: NL.IMRO.0547.BPoudedorp.VG02) gewijzigd 

vast te stellen.  
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 september 2014, 

 

 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 28 augustus 2014 

Onderwerp: Gewijzigde vaststelling 

bestemmingsplan Oude Dorp 

(nav uitspraak RvS) 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het gewijzigde bestemmingsplan Oude Dorp. 
 

2. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 12 maart 2014 de 
toelichting van het bestemmingsplan Oude Dorp te wijzigen door: 
 

- de inleiding (p. 4) aan te vullen met een toelichting op de uitspraak van de Raad 
van State; 

- de beschrijving van de kasteelbiotoop (p. 38) aan te passen; 
- de uitspraak van de Raad van State toe te voegen aan de procesbeschrijving 

onder Maatschappelijke uitvoerbaarheid (p. 68); 
- bij de toelichting over de wro-wijzigingsbevoegdheid (p. 86) op te nemen dat de 

bedrijfsbestemming na inventariserend overleg gedeeltelijk is teruggelegd; 
 

3. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 12 maart 2014 de regels 
van het bestemmingsplan Oude Dorp te wijzigen door: 
 

- Artikel 26.1 ‘vrijwaringszone - kasteelbiotoop’ te verwijderen; 
- Artikel 26.2 te hernummeren naar 26.1 
- Artikel 26.3 te hernummeren naar 26.2 
- Artikel 26.2 (nieuw) lid a. aan te vullen met de tekst ‘met een  goothoogte tussen 

de 3 en 4 meter en een bouwhoogte tussen de 8 en 9 meter’; 
- Artikel 26.2 (nieuw) lid b. onder 4. de genoemde afstand tot de as van de weg ‘6 

tot 8 meter’ te vervangen met ‘6 tot 10 meter’; 
 

4. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 12 maart 2014 de 
verbeelding van het bestemmingsplan Oude Dorp te wijzigen door: 

 
- de aanduiding ‘kasteelbiotoop’ te verwijderen; 
- de bestemming van delen van het perceel Tuinstraat 7 te wijzigen naar de 

bestemming ‘Bedrijf’ met een maximum bouwhoogte van respectievelijk 4,5 en 
7,5 meter.  

 
5. Het bestemmingsplan Oude Dorp (planid: NL.IMRO.0547.BPoudedorp.VG02) gewijzigd 

vast te stellen.  
 

 

 

*Z00174938E
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1 Inleiding 

Beroep en uitspraak Raad van State  

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 12 maart 2014 uitspraak 

gedaan inzake de ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan (zie bijlage I). Het 

bestemmingsplan is op twee onderdelen vernietigd. Voor deze onderdelen moet de 

gemeenteraad van Leiderdorp binnen 26 weken een nieuw besluit nemen. Daarom wordt 

het bestemmingsplan “Oude Dorp” opnieuw gewijzigd vastgesteld.  

 

Voorgeschiedenis  

De uitspraak van de afdeling leidt er toe dat de gemeente in het plan twee onderdelen 

repareert. Het betreft (a) de aanduiding “vrijwaringszone-kasteelbiotoop” en (b) het 

plandeel met de bestemming “Wonen” en “Tuin” waarop ook de aanduiding “wro-

wijzigingsgebied” geldt. Het “wro-wijzigingsgebied” betreft het gehele perceel Tuinstraat 7. 

Hieronder worden in het kort de twee onderdelen toegelicht.  

 
a. Kasteelbiotoop  

De Raad van State geeft in haar uitspraak van 12 maart 2014 aan dat de toegekende 

kasteelbiotoop in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet Bestuursrecht 

(motiveringsbeginsel) in het bestemmingsplan is opgenomen. De Afdeling vernietigt dit 

plandeel omdat niet of onvoldoende is gemotiveerd waarom de (toen geldende) provinciale 

verordening er toe verplicht een vrijwaringszone voor de kasteelbiotoop op te nemen. De 

(primaire) bestemmingen ter plaatse van de kasteelbiotoop zijn conserverend en maken 

dus geen ontwikkelingen mogelijk. Aantasting van de kasteelbiotoop is daarmee al niet 

mogelijk. In het bestemmingsplan wordt de kasteelbiotoop derhalve niet meer opgenomen.  

Ten overvloede: in de nieuwe provinciale Verordening Ruimte van 9 juli 2014 is de 

verplichting tot het opnemen van een kasteelbiotoop niet meer opgenomen. Met het 

verwijderen van de aanduiding op de verbeelding en het vervallen van het artikel 26 lid 1 is 

dit onderdeel gerepareerd. Wel blijft de aanwezige kasteelbiotoop beschreven in de 

toelichting: het is immers een cultuurhistorische waarde.  

 

b. Tuinstraat 7  

Het perceel Tuinstraat 7 was geheel bestemd met de bestemmingen “Wonen” en “Tuin”, 

met behoud van de wijzigingsbevoegdheid uit het vorige bestemmingsplan (“wro- 

wijzigingsgebied”). De Afdeling oordeelt dat de bestemming “Bedrijf”, welke in het vorige 



Pagina 3 van 6 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/14/001485/8205    Agendapunt  

 2014  raadsvoorstel    

bestemmingsplan op delen van het perceel rustte, niet kan worden bestemd als “Wonen” 

en/of “Tuin”, aangezien niet is onderzocht of er (legaal) bedrijvigheid aanwezig is. Ook is 

niet of onvoldoende geïnventariseerd welke (bedrijfs)bebouwing aanwezig is en of deze 

past binnen de bestemmingsregeling. Voor wat betreft dit plandeel is het bestemmingsplan 

daarmee onzorgvuldig tot stand gekomen.  

 

Na overleg met de betrokken eigenaar is de huidige situatie geïnventariseerd (zie bijlage 

III). Op basis hiervan is de Bedrijfsbestemming conform het voorheen geldende 

bestemmingsplan teruggekomen. De bestemmingsregeling is zodanig gekozen, dat de 

aanwezige legale bedrijfsbebouwing binnen het bestemmingsplan is vervat. Het wro-

wijzigingsgebied zelf is in beperkte mate aangepast. In overleg met de eigenaar zijn de 

voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid aangevuld om meer duidelijkheid te geven ten 

aanzien van goot- en bouwhoogte die mogelijk zijn. Deze goot- en bouwhoogtes sluiten 

aan op de omliggende panden. Daarnaast is de afstand tussen voorgevel en wegas, welke 

voor de nieuwe woningen geldt, aangepast naar ‘6 tot 10 meter’, gelijk aan de in het vorige 

plan opgenomen maten. Deze wijzigingen leiden niet tot een wezenlijk ander plan. 

 

2 Beoogd effect 

Een onherroepelijk bestemmingsplan voor het plangebied het Oude Dorp met actuele en 

passende juridisch-planologische regeling. 

 
3 Argumenten 

1.1 Er zijn geen verhaalbare kosten die een exploitatieplan vereisen. 

De te wijzigen onderdelen zorgen niet voor een verandering ten opzichte van het eerdere 

bestemmingsplan Oude Dorp voor wat betreft de financiële uitvoerbaarheid van het plan. 

Er is dan ook geen verplichting om een exploitatieplan op te stellen. 

 

2.1. & 3.1 & 4.1 De wijzingen zorgen voor een gerepareerd bestemmingsplan 

De Raad van State heeft de gemeente opgedragen het bestemmingsplan opnieuw vast te 

stellen voor de plandelen die zijn vernietigd. Met de wijzigingen worden de geconstateerde 

onzorgvuldigheden gerepareerd. 

 

3.2 & 4.2 De aanduiding ‘kasteelbiotoop’ is niet verplicht 

In het bestemmingsplan Oude Dorp was een aanduiding opgenomen op basis van de 

Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Uit de uitspraak van de Raad van 
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State blijkt dat deze aanduiding niet verplicht is in het geval geen ontwikkelingen worden 

mogelijk gemaakt. De aanduiding en de bijbehorende regels kunnen verwijderd worden 

omdat er ter plaatse, ook wel bekend als ‘Achter het Hofje’, geen ontwikkelingen zijn 

voorzien. 

 

3.3 & 4.3 Uit inventariserend overleg blijkt dat de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van Tuinstraat 7 

een zelfstandig karakter hebben 

Met de rechthebbenden van het perceel is overleg gevoerd. Daaruit blijkt dat de 

bedrijfsmatige activiteiten op het perceel Tuinstraat 7 niet onder de bedrijf-aan-huisregeling 

passen en daarom de bedrijfsbestemming, zoals deze voorheen van toepassing was, beter 

past bij de feitelijke situatie. 

 

3.4 & 4.4 De bouwmogelijkheden in de wijzigingsbevoegdheid waren te vaag omschreven 

In de wijzigingsbevoegdheid staat dat de woningen architectonisch moeten aansluiten op 

de omliggende bebouwing. Daarmee werd in het midden gelaten of dan ook een andere 

goot- en bouwhoogte kan worden toegestaan dan de huidige woning. De regeling is 

daarom aangevuld met een bandbreedte voor de goot- en bouwhoogte. 

 

3.5 & 4.5 De maatvoering in de wijzigingsbevoegdheid weken af van de eerdere regeling 

In de wijzigingsbevoegdheid voor Tuinstraat 7 is de afstand tussen de as van de weg en 

de voorgevel van de te bouwen woningen geregeld. Deze was per abuis anders dan in de 

eerdere regeling. 

 

3.1.Voor het gebied moet een actueel bestemmingsplan zijn. 

Met de komst van de Wet ruimtelijkeordening (Wro) in 2008 is het verplicht om actuele 

bestemmingsplannen te hebben (niet ouder dan 10 jaar). Met het repareren van dit 

bestemmingsplan en het opnieuw laten vaststellen voldoet de gemeente aan deze 

verplichting.  

 

3.2 de Raad van State heeft opdracht gegeven het plan opnieuw vast te stellen 

In de uitspraak geeft de afdeling de raad opdracht om binnen 26 weken een aangepast 

plan vast te stellen voor de vernietigde onderdelen. Door het zomerreces wordt dit enkele 

weken later. 

 



Pagina 5 van 6 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/14/001485/8205    Agendapunt  

 2014  raadsvoorstel    

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Tegen de gewijzigde vaststelling staat (weer) beroep open. Niet uit te sluiten valt dat tegen 

de gewijzigde aanpassing voor perceel Tuinstraat 7 beroep wordt ingesteld. Wel heeft de 

gemeente het mogelijke gedaan om dit onderdeel in overleg met belanghebbende zo 

correct mogelijk en binnen de mogelijkheden die het plan biedt te repareren. 

 
5 Duurzaamheid 

Milieuaspecten zijn een vast onderdeel van bestemmingsplannen. Voor de ruimtelijke 

ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt zijn de milieuaspecten onderzocht. 

Zie hiervoor hoofdstuk 4 van de Toelichting van het bestemmingsplan. De nu voorgestelde 

wijzigingen hebben niet geleid tot aanpassing van de milieuparagraaf. 

 
6 Communicatie en participatie 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld wordt het plan gedurende 6 weken voor beroep 

ter inzage gelegd. De beroepsmogelijkheid betreft alleen de gewijzigde onderdelen van het 

bestemmingsplan Oude Dorp.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

Dekking is geregeld via de kostenpost 81002 actualisatie bestemmingsplannen. 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 



Pagina 6 van 6 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/14/001485/8205    Agendapunt  

 2014  raadsvoorstel    

 
Bijlagen:  
 
I Uitspraak Raad van State (Z/14/001485/5975)  
II De gewijzigde delen van bestemmingsplan Oude Dorp [NL.IMRO.0547.BPoudedorp.VG02]: 

De toelichting, regels en analoge verbeelding. 
III Informatie-uitwisseling perceel Tuinstraat 7 
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Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 25 augustus 2014 

Onderwerp: herontwikkeling 

Hoogmadeseweg 60A Besluit 

categorie vvgb 09-2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/005105/9510 van 19 augustus 2014; 

gezien het advies van het Politieke Forum van 15 september 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel art 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Akkoord te gaan met de herontwikkeling van Ranzijn Tuin & Dier aan de 

Hoogmadeseweg 60A. 

2. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat geen 

ontheffing nodig is in het kader van de Flora- en Faunawet, of dat een dergelijke 

ontheffing is verleend. 

3. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat de ontwikkeling kan worden gerealiseerd zonder 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad.  

4. De activiteit genoemd onder 1  toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor 

een verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is, overeenkomstig 

raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 september 2014, 

 

de griffier, 

 

*Z001D13431
7* 
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mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Beleid Ruimte  Leiderdorp, 25 augustus 2014 

Onderwerp: herontwikkeling 

Hoogmadeseweg 60A Besluit 

categorie vvgb  

09-2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de herontwikkeling van Ranzijn Tuin & Dier aan de 

Hoogmadeseweg 60A. 

2. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat geen 

ontheffing nodig is in het kader van de Flora- en Faunawet, of dat een dergelijke 

ontheffing is verleend. 

3. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat de ontwikkeling kan worden gerealiseerd zonder 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad.  

4. De activiteit genoemd onder 1  toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor 

een verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is, overeenkomstig 

raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het tuincentrum aan de Hoogmadeseweg 60A is technisch verouderd en te klein voor de 

formule van Ranzijn. Hoorne BV ontwikkelt namens zusterbedrijf Ranzijn een nieuw 

tuincentrum op dezelfde locatie. Deze mogelijke ontwikkeling is ook in de gebiedsvisie 

‘Willem-Alexanderlaan en omgeving’ benoemd, waarbij de verplaatsing van de toegang 

van het terrein naar de kant van de Willem-Alexanderlaan als uitgangspunt wordt benoemt.  

 

In het bestemmingsplan ‘W4’ heeft het perceel weliswaar de bestemming ‘Detailhandel’ en 

de functieaanduiding ‘tuincentrum’, maar de beoogde nieuwbouw past niet in het 

*Z001D11AA5
5* 
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aangewezen bouwvlak (rood oplichtend in de figuur hierna). Ook de maximaal toegestane 

bouwhoogte is niet voldoende om de beoogde moderne gebouwen te kunnen realiseren. 

 

Om het bouwplan te realiseren is daarom een afwijking van het bestemmingsplan nodig 

(art. 2.12 lid sub a onder 3 Wabo). Voor een dergelijke afwijkingsprocedure is ook 

instemming van de gemeenteraad nodig in de vorm van een verklaring van geen 

bedenkingen (vvgb). Daarnaast kan de raad ook voorafgaand aan de procedure 

instemmen door het project toe te voegen aan de ‘categorie gevallen waarvoor geen 

verklaring van geen bedenkingen vereist is’ (hierna ‘de categorie’).  

 

In dit voorstel wordt de raad gevraagd op basis van de concept ruimtelijke onderbouwing, 

het schetsplan en de exploitatieovereenkomst het plan toe te voegen aan de categorie. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Hoorne BV heeft namens Ranzijn ook deelgenomen in de totstandkoming van de 

gebiedsvisie ‘Willem-Alexanderlaan en omgeving’. In de uiteindelijke visie is over deze 

locatie opgenomen: 

 

Het tuincentrum Ranzijn blijft op huidige plek, maar onderzoekt mogelijkheden om het 

tuincentrum te moderniseren, bij voorkeur met uitbreiding van metrage. De functie en 

uitstraling van de plek verandert daarbij niet.  

De algemene uitgangspunten voor het plangebied zijn voldoende sturend voor 

de ontwikkeling. Belangrijkste verandering is mogelijk de verplaatsing van de entree naar 

de Willem-Alexanderlaan. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken heeft Ranzijn grond van de gemeente nodig. 

Ranzijn heeft recent een ander stuk grond aangekocht, waarvan een deel interessant is 

voor de gemeente qua groen-, natuur- en cultuurwaarde. Het dijkje met geriefhout tussen 

het zwembad en het tuincentrum is een waardevolle aanvulling op het groen in het gebied. 

 

Voor de omgevingsvergunning voor dit plan is een exploitatieovereenkomst nodig. In deze 

overeenkomst worden de verplichtingen vastgelegd die horen bij een uitgebreide 

vergunningprocedure (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3). Belangrijk aspect hierbij is het 

http://www.leiderdorp.nl/projecten/willem-alexanderlaan/gebiedsvisie_willem-alexanderlaan
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kostenverhaal zodat de door de gemeente gemaakte en te maken kosten bij de 

ontwikkelde partij kunnen worden gelegd. Voor de grondruil is in de overeenkomst een 

apart artikel opgenomen. 

 

2 Beoogd effect 

De herontwikkeling van het tuincentrum aan de Hoogmadeseweg 60A, Ranzijn Tuin & dier, 

mogelijk maken. 

 
3 Argumenten 

1.1 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

De herontwikkeling van Ranzijn is al voorzien in de gebiedsvisie Willem-alexanderlaan. In 

de gebiedsvisie is opgenomen dat de herontwikkeling, inclusief een beperkte uitbreiding, 

past in het gebied. Belangrijk is dat de hoofdentree van Ranzijn daarmee verplaatst naar 

de Willem-Alexanderlaan, zodat het autoverkeer via deze gebiedsontsluitingsweg (50 

km/u) naar het tuincentrum komt in plaats van de Hoogmadeseweg (30km/u) 

 

1.2 & 4.1 de vergunning is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 

Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders is er geen 

belemmering voor het plan. Het plan past binnen de gegeven stedenbouwkundige 

randvoorwaarden. Ook wordt aan de parkeernorm voldaan.  

 

2.1 de ontwikkeling kan enkel plaatsvinden als het voldoet aan de Flora- en Faunawet 

Op dit moment is het Flora- en Faunaonderzoek nog niet afgerond. Bij de herontwikkeling 

zouden verblijfplaatsen of habitat verstoord kunnen worden. In dat geval is een 

toestemming of ontheffing nodig in het kader van de Flora- en Faunawet. Daarom wordt 

aan een omgevingsvergunning de voorwaarde verbonden dat deze slechts bruikbaar is 

indien geen ontheffing nodig is, of dat deze is verleend. De bevoegdheid hiervoor ligt bij 

het rijk. In de loop van het jaar wordt nader onderzoek verricht, zodat hierover uitsluitsel 

kan worden gegeven. 

 

3.1 het archeologisch onderzoek is nog niet uitgevoerd 

De locatie aan de Hoogmadeseweg heeft volgens de Archeologische waardenkaart een 

hoge kan op archeologische vondsten. Daarom is inventariserend onderzoek gedaan door 

een daartoe gespecialiseerd bureau. De conclusie van dit verkennende onderzoek is dat 
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aanvullend sleuvenonderzoek noodzakelijk is. De kosten van dit aanvullend onderzoek 

bedragen bijna een ton. De ontwikkelaar heeft daarom verzocht dit onderzoek pas uit te 

voeren nadat op basis van de (vele) overige aspecten uw gemeenteraad ingestemd heeft 

met de ontwikkeling. 

 

4.2 een aparte verklaring van geen bezwaar om een vergunning te verlenen is dan niet 

(meer) vereist 

Ingevolge artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie 

tot artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan  het college pas een 

omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan met 

toepassing van artikel art. 2.12 lid 1a onder 3 nadat de gemeenteraad een verklaring van 

geen bedenkingen heeft afgegeven. Door dit project/deze activiteit toe te voegen aan de 

categorie waarvoor een verklaring van geen bezwaren niet (meer) nodig is, wordt tijd 

bespaard. Dit gebeurt overeenkomstig uw raadsbesluit d.d. 19 december 2011.  

 

4.3 het kostenverhaal is via een exploitatieovereenkomst geregeld 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin onder andere de 

planontwikkeling, gemeentelijke kosten en risico’s in verband met planschade is geregeld.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 het plan is nadelig voor omwonenden 

Over het schetsplan is overleg gevoerd met direct omwonenden en de tuinders van het 

hobbytuinencomplex. Daaruit blijkt dat het plan vanwege de toegenomen bouwhoogte en 

de andere positie het uitzicht vanuit de woningen negatief beïnvloed en daarnaast tot meer 

schaduwwerking voor de tuinen leidt. 

Naar aanleiding van de gesprekken is de overlast voor de woningen voor wat betreft geluid 

en schaduwhinder nader onderzocht. Dit heeft ook geleid tot aanpassing van het 

bouwplan. De overblijvende negatieve effecten zijn voor de betrokkenen nog steeds 

vervelend, maar worden geacht niet onredelijk te zijn. Verdere aanpassing van het plan 

zou niet meer in verhouding staan tot de effecten voor de omgeving. 
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5 Duurzaamheid 

Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 

onderzocht en beoordeeld. De (concept-)ruimtelijke onderbouwing is ter toetsing 

voorgelegd aan de Omgevingsdienst West Holland. In hoofdlijnen wordt ingestemd met de 

onderbouwing en er worden enkele suggesties gedaan. De nieuwbouw van de kas moet 

leiden tot een duurzamer complex dan het huidige verouderde tuincentrum. 

 
6 Communicatie en participatie 

Over het schetsplan is door de ontwikkelaar en de gemeente overleg gevoerd. Dit heeft 

geleid tot aanpassingen in het plan en aanvullend onderzoek naar de effecten voor de 

omgeving.  

 

Als en nadat uw raad heeft ingestemd met dit voorstel zal het archeologisch onderzoek 

worden verricht. daarna kan de formele procedure voor de ontwikkeling starten. gedurende 

de procedure wordt het plan, de onderbouwing en het ontwerpbesluit voor zienswijzen ter 

inzage gelegd. De zienswijzen worden betrokken bij het definitieve besluit. 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit in beroep bij de Rechtbank, en in hoger 

beroep bij de Raad van State. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de gemeente worden met de exploitatieovereenkomst verhaald op de 

ontwikkelende partij. 

 

8 Evaluatie 

De gemeente raad krijgt het ontwerpbesluit ter informatie toegestuurd. Dit is bij de 

vaststelling van de categorie in 2011 afgesproken. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
 

1. concept ruimtelijke onderbouwing, met bijlagen 
2. (concept)exploitatieovereenkomst (geanonimiseerd) 
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Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 28 augustus 2014 

Onderwerp: Wet markt en overheid - 

vaststellen economische 

activiteiten van algemeen 

belang 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014 , nr. 

Z/14/004926/8338;  

gezien het advies van het politiek forum van 15 september 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel  25h, vijfde lid van de Mededingingswet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 

het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet: 

a. Exploitatie sportaccommodaties / zwembad en aanbieden sport- en 

beweegactiviteiten; 

b. Exploitatie maatschappelijk vastgoed. 

2. Eind 2017 het besluit onder 1 te evalueren naar aanleiding van de uitwerking van de 

Sportnota 2013-2017. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 september 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z001C93126
4* 
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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 28 augustus 2014 

Onderwerp: Wet markt en overheid - 

vaststellen economische 

activiteiten van algemeen 

belang 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 
het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet: 
a. Exploitatie sportaccommodaties / zwembad en aanbieden sport- en 

beweegactiviteiten; 
b. Exploitatie maatschappelijk vastgoed. 

2. Eind 2017 het besluit onder 1 te evalueren naar aanleiding van de uitwerking van de 
Sportnota 2013-2017. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 1 juli 2012 is de Wet markt en overheid van kracht geworden. Deze wet geeft een 

aantal spelregels, die overheidsinstanties zoals gemeenten in acht moeten nemen als zij 

‘economische activiteiten’ uitvoeren. Onder deze ‘economische activiteiten’ wordt 

begrepen het aanbieden van goederen en diensten op de markt. De belangrijkste 

spelregel is, dat de gemeente dergelijke activiteiten wel mag aanbieden, maar dan in 

beginsel aan de afnemer de integrale kostprijs in rekening moet brengen. Verder bevat de 

wet bepalingen over het gebruik van overheidsgegevens voor die activiteiten en over 

functiescheiding tussen uitvoerders en toezichthouders op die activiteiten. Voor 

overheidsbedrijven geldt, dat de overheid deze bedrijven niet mag bevoordelen ten 

opzichte van niet-overheidsbedrijven. 

 

De wet biedt  de mogelijkheid om bij raadsbesluit organisaties of activiteiten aan te wijzen 

die de raad van algemeen belang vindt.  Om een beeld te krijgen welke activiteiten het 

betreft is een inventarisatie gedaan. Uit deze inventarisatie is gebleken, dat de gemeente 

een aantal economische activiteiten uitvoert, waarbij niet de integrale kostprijs in rekening 

*Z00179CD76
6* 
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wordt gebracht, terwijl het uit oogpunt van algemeen belang wel wenselijk is, dat deze 

activiteiten blijvend worden aangeboden. 

 

 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De wettelijke regeling is op 1 juli 2012 in werking getreden, maar geeft de gemeente 

twee jaar de tijd om bestaande activiteiten in overeenstemming te brengen met die 

regeling. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 - Subsidieverordening 

 - Kaders Eigendommenbeleid 

 -Sportnota 

 

2 Beoogd effect 

Vaststellen van een aantal door de gemeente uitgevoerde activiteiten als zijnde van 

algemeen belang zodat deze op de bestaande voet mogen worden voortgezet onder de 

werking van de Wet markt en overheid. 

 

 
3 Argumenten 

De wettelijke regeling is op 1 juli 2012 in werking getreden, maar geeft de gemeente twee 

jaar de tijd om bestaande activiteiten in overeenstemming te brengen met die regeling. De 

wet bevat een regeling voor door overheidsinstanties zoals gemeenten uitgevoerde 

economische activiteiten. Daaronder wordt begrepen het aanbieden van goederen en 

diensten op de markt. Echte overheidstaken vallen niet onder de wet en in het verlengde 

daarvan ook niet het uitvoeren van die taken ten behoeve van derden zoals 

buurgemeenten. Verder zijn integraal alle werkzaamheden uitgezonderd, die vallen onder 

het begrip Sociale Werkvoorziening. Een laatste uitzondering zijn die activiteiten, waarvan 

de gemeenteraad heeft bepaald, dat deze van algemeen belang zijn. 

 

De uitvoering van economische activiteiten door de overheid wordt getoetst aan 4 

gedragsregels: 
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1. Integrale kostendoorberekening: overheden moeten ten minste de integrale kosten van 

hun goederen of diensten in hun tarieven doorberekenen. 

2. Bevoordelingsverbod: overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet 

bevoordelen ten opzichte van concurrerende bedrijven. 

3. Gegevensgebruik: overheden mogen de gegevens die ze vanuit hun publieke taak 

verkrijgen niet gebruiken voor economische activiteiten die niet dienen ter uitvoering 

van de publieke taak. Dit verbod geldt niet als andere overheidsorganisaties of 

bedrijven ook over de gegevens kunnen beschikken. 

4. Functiescheiding: als een overheid op een bepaald terrein een bestuurlijke 

(bijvoorbeeld toetsende) rol heeft voor bepaalde economische activiteiten en ook zelf 

die economische activiteiten uitvoert, mogen niet dezelfde personen betrokken zijn bij 

de uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheid en bij het verrichten van de 

economische activiteiten van de overheidsorganisatie. 

 

Inventarisatie 

Er is een inventarisatie gemaakt van de economische activiteiten die door de gemeente 

Leiderdorp worden uitgevoerd. Uit de inventarisatie is gebleken dat de economische 

activiteiten die de gemeente uitvoert beperkt zijn. De gemeente exploiteert bijvoorbeeld 

geen parkeergarage, zamelt geen bedrijfsafval in en voert ook geen groenonderhoud uit 

voor derden (vb woningcorporaties).  

 

Allereerst worden de economische activiteiten benoemd die door de gemeente worden 

verricht en voldoen aan de 4 gedragsregels: 

1. Exploitatie deel van het gemeentelijk vastgoed en grond; 

2. Detacheren van ambtenaren – detachering van ambtenaren naar omliggende 

gemeenten gaat voor een kostendekkend tarief. Overigens is er in de meeste gevallen 

sprake van detachering voor publiekrechtelijke taken. Deze vallen buiten de werking 

van de Wet markt en overheid. 

 

De volgende activiteiten voldoen niet aan de gedragsregel dat de integrale kostprijs in 

rekening wordt gebracht: 

1. Exploitatie sportaccommodaties / zwembad en aanbieden sport- en beweegactiviteiten; 

2. Exploitatie maatschappelijk vastgoed; 

Bovenstaande activiteiten voldoen wel aan de overige 3 gedragsregels. 
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Motivatie van de afwijkingen 

1. Exploitatie sportaccommodaties / zwembad en aanbieden sport- en beweegactiviteiten 

Leiderdorp ziet een maatschappelijk algemeen belang voor het aanbieden van sport- en 

bewegingsmogelijkheden binnen de gemeente met name in het licht van het lokale 

gezondheidsbeleid. De gemeente verhuurt de sportaccommodaties tegen niet 

kostendekkende tarieven om sportverenigingen en burgers in staat te stellen om te sporten 

tegen aanvaardbare kosten. In de door uw raad vastgestelde Sportnota 2013-2017 zijn de 

kaders opgesteld hoe om te gaan, ook in de toekomst, met de sportvoorzieningen en –

verenigingen in de gemeente. De kaders die in de Sportnota staan moeten nog nader 

worden uitgewerkt en hierover is namens het college een toezegging gedaan.  Voor de 

gemeente is het echter van belang dat er in de tussenperiode de sportvoorzieningen op 

het goede niveau worden gehandhaafd en deze voorzieningen onder het algemeen belang 

moeten worden geschaard. Wel is voorgesteld om, met inachtneming van de uitwerking 

van de Sportnota het besluit eind 2017 te evalueren.  

Ten overvloede – bovenstaande staat los van allerlei vormen van fitness. Deze activiteiten 

worden vooral aangeboden door de markt  

 

2. Exploitatie maatschappelijk vastgoed 

De gemeente verhuurt ruimte, wat een economische activiteit is. Voor activiteiten die van 

algemeen belang zijn, hoeft zij geen kostendekkende huur in rekening te brengen en kan 

zij de huur  (gedeeltelijk) subsidiëren. In beginsel zijn aan algemeen belang de activiteiten 

die bijdragen aan de algemene maatschappelijke doelen die op 10 maart 2014 door de 

gemeenteraad zijn vastgesteld en die zonder winstoogmerk worden uitgevoerd door 

rechtspersonen die dat statutair hebben vastgelegd. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in 

de Subsidieverordening en de Kaders Eigendommenbeleid zoals door uw raad 

vastgesteld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Uit de inventarisatie die door de gemeente is gedaan is gebleken dat er slechts enkele 

economische activiteiten worden verricht die vallen onder de werking van de Wet markt en 

overheid. Het aantal economische activiteiten die kunnen worden aangemerkt als zijnde 

van algemeen belang is nog kleiner. Dit staat overigens niet in de weg van het feit dat in de 

toekomst er nog andere economische activiteiten door de gemeente zouden kunnen 
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worden uitgevoerd. Een toetsing aan de regels van de Wet markt en overheid is dan 

noodzakelijk. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t.. 
 

6 Communicatie en participatie 

Uw besluit wordt gepubliceerd en hiertegen kan door belanghebbenden bezwaar en 

beroep worden aangetekend. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

Het besluit eind 2017 te evalueren. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

- RBS Wet markt en overheid - vaststellen economische activiteiten van algemeen belang 
Z/14/004926/9328 

- Handreiking Wet Markt en Overheid 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 28 augustus 2014 

Onderwerp: Verordening regelende de 

bevoegdheden, de 

samenstelling en de werkwijze 

van het politiek forum 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/004525/9497; 

gelet op het bepaalde in artikel 82 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de: 

 

VERORDENING REGELENDE DE BEVOEGDHEDEN, DE SAMENSTELLING EN DE WERKWIJZE VAN 

POLITIEK FORUM 2014 

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen  

a. Wet: de Gemeentew et; 

b. Polit iek Forum: een raadscommissie door de raad ingesteld op grond van art . 82 Gemeentew et;  

c. Raad: de gemeenteraad van Leiderdorp;  

d. Raadslid: een lid van de gemeenteraad van Leiderdorp;  

e. Burgerraadslid: lid van een polit ieke part ij die de raadsleden van die part ij ondersteunt bij hun 

w erkzaamheden onder andere door deelname aan commissievergaderingen. Een burgerraadslid 

w ordt door de raad benoemd op voordracht van een fract ie;  

f . College: burgemeester en w ethouders van de gemeente Leiderdorp;  

g. Wethouder: een lid van het college niet zijnde de burgemeester;  

h. Raadsfract ie: leden van de raad, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst  

verkozen zijn verklaard, w orden bij de aanvang van de zit t ing als één raadsfract ie beschouw d. Is 

onder een lijstnummer slechts één raadslid verkozen, dan w ordt dit  raadslid als een afzonderlijke 

raadsfract ie beschouw d;  

i. Fract ie: het geheel van leden van de raadsfract ie alsmede de burgerraadsleden van die polit ieke 

part ij; 

j. Presidium: het dagelijks bestuur van de raad bestaande uit de voorzit ter van de raad, de eerst 

plaatsvervangend voorzit ter, de fract ievoorzit ters of hun plaatsvervangers alsmede de gri f f ier;  

*Z001D0B7E5
C* 
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k. Grif f ier: de griff ier als bedoeld in art ikel 100 van de Wet;  

l. Secretaris: de secretaris als bedoeld in art ikel 100 van de Wet;  

m. Termijn: het aantal keren dat de voorzit ter een onderw erp in bespreking geeft ;  

n. Voorzit ter: de door de raad benoemde voorzit ter van de commissie of een van de door de raad 

benoemde plaatsvervangers;  

o. Lijst  van toezeggingen: een lijst  met toezeggingen van het college;  

p. Raadsinformatiesysteem: in het raadsinformatiesysteem – w w w .raadleiderdorp.nl 

 - van de gemeenteraad van Leiderdorp plaatst de grif f ie de agenda' s, vergaderstukken voor de 

vergaderingen van de gemeenteraad, raadscommissies en overige informatie over de raad. Het 

raadsinformatiesysteem bestaat uit  een openbaar gedeelte (RIS) en een besloten gedeelte (BIS). In 

het BIS staat naast alle openbare informatie ook niet -openbare informatie. Het BIS is toegankelijk 

voor (burger)raadsleden en de leden van het college.  

q. Waar in dit  reglement “ hij”  staat kan ook  “ zij”  w orden gelezen.  

 

Artikel 2 Taak van het Politiek Forum  

1. De taken van het polit iek forum zijn:  

a. het voorbereiden van de besluitvorming in de raad, zij voeren daartoe zo nodig overleg met het 

college, en het uitbrengen van advies aan de raad;  

b. informatie verzamelen en delen, elkaar bevragen c.q. overtuigen;  

c. de uitw erking van door de raad vastgestelde uitgangspunten;  

d. de behandeling van taken die door de raad aan het college zijn opgedragen, w aarbij de 

voorw aarde is gesteld dat het polit iek forum, of, ingeval van besluiten genomen voor 1 september 

2014, de commissie,  dient te w orden gehoord;  

e. het ontw ikkelen van nieuw  beleid;  

f . bepalen of een voorstel rijp is voor beraadslaging en besluitvorming in de raad, op basis van one 

man one vote.  

 

Artikel 3 Samenstelling van het politiek forum  

1.In het politiek forum hebben fracties met 3 of meer raadsleden 3 zetels en fracties met 2 of minder 

raadsleden 2 zetels; 

De raadsfracties bepalen welke raadsleden en burgerraadsleden bij de agendapunten het woord voeren 

en namens de fractie, met in achtneming van het vorige lid, deel uitmaken van het forum. 

Burgerraadsleden krijgen presentiegeld als zij tijdens het politiek forum aan tafel het woord voeren.  

 

Artikel 4 Benoeming en ontslag  

1. Burgerraadsleden w orden op voordracht van de fract ies door de raad benoemd, uit  de 

meerderjarige ingezetenen van de gemeente, en zijn inzetbaar voor het polit iek forum en 

w erkgroepen.  

http://www.raadleiderdorp.nl/
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2. De benoeming van de burgerraadsleden heeft  in de regel plaats in de eerst e vergadering van een 

nieuw e zit t ingsperiode van de raad. De benoeming geschiedt voor de duur of bij een tussentijdse 

benoeming voor de resterende duur van de lopende zit t ingsperiode.  

3. Een burgerraadslid die de hoedanigheid op grond w aarvan hij burgerraadslid is verliest, t reedt 

tegelijkert ijd af in de desbetreffende funct ie in het polit iek forum en w erkgroepen 

4. Burgerraadsleden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schrif telijk mededeling aan 

de raad.  

5. In tussentijds openvallende plaatsen in het polit iek forum of een w erkgroep w ordt binnen zes 

w eken na het openvallen of - indien gelijkt ijdig een vacature in de raad is ontstaan - binnen zes 

w eken, nadat het ter vervulling van die vacature benoemd verklaarde (burger)raadslid zit t ing heeft  

genomen, voorzien. 

6. Fract ies ontslaan burgerraadsleden die een half  jaar niet deelnemen aan het polit iek forum.  

 

Artikel 5 De voorzitter  

1. De voorzit ter is – naast hetgeen hem in deze verordening of op grond van de Wet is opgedragen 

– belast met:  

a. het leiden van het polit iek forum;  

b. het handhaven van de orde;  

c. het inachtnemen en doen naleven van deze verordening;  

d. het geven van gelegenheid aan alle leden – met in achtneming van deze verordening – te 

spreken over de aan de orde zijnde onderw erpen;  

e. het benoemen van toezeggingen van het college aan de raad;  

f . het formuleren van de adviezen voor de raad.  

 

Artikel 6 De Griffier  

1. Bij de vergaderingen van het polit iek forum is de (plaatsvervangend) grif f ier aanw ezig.  

2. Bij afw ezigheid of verhindering van zow el de grif f ier als de plaatsvervangend grif f ier w orden zij 

vervangen door een door de raad aangew ezen ambtenaar.  

3. Alle van het polit iek forum uitgaande stukken w orden ondertekend door de voorzit ter en de 

(plaatsvervangend) grif f ier.  

4. Onder de verantw oording van de (plaatsvervangend) grif f ier w ordt een besluitenlijst  van het 

polit iek forum gemaakt, die het polit iek forum in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling 

w ordt aangeboden.  

5. De (plaatsvervangend) grif f ier noteert de door de voorzit ter benoemde toezeggingen van het 

college op de toezeggingenlijst .  

6. De (plaatsvervangend) grif f ier kan, indien hij daartoe door de voorzit ter w ordt uitgenodigd, aan 

de beraadslaging als bedoelt  in deze verordening deelnemen.  

 

Artikel 7 Aanwezigheid college en anderen  

1. De leden van het college kunnen aan de beraadslaging deelnemen, doch hebben slechts een 

adviserende stem.  
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2. De leden van het college w orden door de voorzit ter van het polit iek forum in de gelegenheid 

gesteld ook over niet op de agenda voorkomende onderw erpen mededeling te doen.  

3. Op verzoek van het polit iek forum kan, via het college, een ambtenaar w orden uitgenodigd, een 

vergadering van het polit iek forum bij te w onen om inlicht ingen of adviezen te verstrekken.  

4. Het polit iek forum kan ook deskundigen buiten het gemeentepersoneel raadplegen en tot het 

bijw onen van haar vergaderingen uitnodigen.  

5. De verplicht ing tot geheimhouding, als bedoeld in art ikel 25, eerste lid van de w et geldt mede 

voor de in de vergadering aanw ezige (burger)raadsleden die niet aan tafel zitten bij het polit iek 

forum. 

 

Artikel 8 Vergaderdata  

1. Het polit iek forum vergadert volgens een vergaderschema dat door het presidium w ordt 

vastgesteld en voorts zo dikw ijls de voorzit ter of tw ee fract ies dit  nodig achten.  

2. De vergaderingen w orden als regel in de avonduren gehouden.  

 

Artikel 9 Oproeping en bekendmaking vergadering 

1. De voorzit ter roept de leden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste t ien dagen tevoren 

op voor de vergadering via het raadsinformatiesysteem, met vermelding van de agenda, w aarop de 

te behandelen onderw erpen zijn vermeld.  

2. De voorzit ter zorgt dat, tegelijk met het oproepen van de leden, dag en uur van de vergadering 

en de te behandelen punten ook aan het college w orden medegedeeld. Het college kan dit  

beschouw en als een uitnodiging.  

3. Openbare kennisgeving van plaats, dag en uur van de vergadering geschiedt door publicat ie in 

de rubriek Gemeente-aan-Huis van een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad.  

4. De stukken die betrekking hebben op de zaken die aan de orde komen, liggen tot en met de dag 

van de vergadering voor (burger)raadsleden ter inzage in de leeskamer en zijn te raadplegen in het 

raadsinformatiesysteem. 

5. Voor belangstellenden, niet zijnde (burger)raadsleden, zijn de stukken te raadplegen in het 

raadsinformatiesysteem. 

6. De agenda w ordt aan het begin van de vergadering door de commissie vastgesteld.  

7. In spoedeisende gevallen kan de voorzit ter van het bepaalde in de vorige leden afw ijken.  

 

Artikel 10 Presentielijst  

De (burger)raadsleden die deelnemen aan de commissievergadering tekenen bij binnenkomst in de 

vergaderzaal onmiddellijk de daarvoor bestemde presentielijst . Aan het einde van de vergadering 

w ordt die lijst  door de (plaatsvervangend) grif f ier door ondertekening vastgesteld.  

 

Artikel 11 Quorum  

1. Het polit iek forum vergadert slechts als behalve de voorzit ter of diens plaatsvervanger, 

tenminste de helft  van het aantal zit t ing hebbende leden (negen leden) aanw ezig is.  
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2. Indien het in lid 1 vermelde aantal (burger)raadsleden niet aanw ezig is, belegt de voorzit ter een 

nieuw e vergadering, die kan w orden gehouden ongeacht het aantal opgekomen leden; in deze 

vergadering w orden geen punten behandeld die niet in de oproep voor de eerste vergadering 

vermeld zijn gew eest.  

 

Artikel 12 Het voeren van het woord  

1. Geen (burger)raadslid voert het w oord, dan na daartoe verlof van de voorzit ter gekregen te 

hebben.  

2. De voorzit ter verleent de (burger)raadsleden het w oord in de volgorde, w aarin zij het 

hebben gevraagd.  

3. Sprekers houden zich zo veel mogelijk aan de spreekt ijdricht lijn van vijf minuten in de eerste 

en tw ee minuten in de tw eede termijn. De voorzit ter kan, indien hij dit  nodig acht, de 

betrokken spreker tot de orde roepen. 

4. De volgorde w ordt verbroken, w anneer een (burger)raadslid het w oord vraagt over een 

persoonlijk feit , w aarvan hij de inhoud in het kort  aan de voorzit ter ter kennis heeft  

gebracht en w anneer een (burger)raadslid een voorstel van orde w il indienen. De voorzit ter 

verleent aan dat (burger)raadslid het w oord en laat het bepaalde in het vorige lid buiten 

toepassing. De (burger)raadsleden kunnen hierop in korte bew oordingen reageren na 

daartoe van de voorzit ter verlof te hebben gekregen.  

5. Geen spreker mag in zijn rede gestoord w orden, behalve door de voorzit ter.  

6. In afw ijking van het bepaalde in het vijfde lid zijn interrupt ies toegelaten, die bedoeld zijn ter 

verduidelijking van hetgeen aan de orde is, dit  ter beoordeling van de voorzit ter.  

 

Artikel 13 Inspreken  

1. Belangstellenden w orden in een openbare vergadering van het polit iek forum in de 

gelegenheid gesteld mee te praten over onderw erpen die op de agenda staan vermeld.  

2. Per onderw erp kunnen maximaal vijf  belangstellenden meepraten. Zij maken zich bekend bij 

de grif f ie uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering van het polit iek forum.  

3. Voor de insprekers gelden de in art . 12 verw oorde regels met uitzondering van het 4 e lid. 

De insprekers nemen niet deel aan een eventuele besluitvorming.  

4. De voorzit ter is bevoegd van het bepaalde in de leden 1 en  2 af te w ijken indien dit  van 

belang is  voor het goede verloop van de vergadering.  

 

Artikel 14 Politiek Forum vragen  

1. Ieder (burger)raadslid kan aan het college vragen stellen over onderw erpen die niet op de agenda 

van het polit iek forum staan vermeld, met de bedoeling de beantw oording te behandelen in het 

polit iek forum.  

2. Deze vragen w orden ingediend bij de grif f ier.  

3. De vragen w orden in afschrif t  verstrekt aan alle (burger)raadsleden via het 

raadsinformatiesysteem.  
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4. De voorzit ter van het polit iek forum plaatst de vragen op de agenda voor de eerstvolgende 

vergadering, mits de vragen tenminste  de donderdag (uiterlijk 9.00 uur) voor het betreffende  

polit iek forum bij de griff ier zijn ontvangen.  

5. De vragen w orden t ijdens het polit ieke forum door of namens het college of het lid van het 

college aan w ie de vragen w erden gesteld mondeling beantw oord. Zo mogelijk w ordt de 

beantw oording ook schrif telijk verstrekt.  

6. Indien het door omstandigheden niet mogelijk is om de vragen in het polit ieke forum te 

beantw oorden, deelt het college of het betreffende lid van het college onder opgave van redenen 

dit  aan het Polit iek Forum mede.  

 

Artikel 16 Verslaglegging 

1. Van de vergadering w ordt een beeld/audioverslag gemaakt dat in het raadsinformatiesysteem 

w ordt vastgelegd. Dit  verslag kan live kan w orden bekeken en beluisterd via internet en daarna via 

het digitale archief. 

2. De (plaatsvervangend) grif f ier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst  en een 

besluitenlijst  van de vergadering. 

3. De besluitenlijst  w ordt in het raadsinformatiesysteem geplaatst en in de rubriek Gemeente-aan-

Huis van een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad. 

4. De besluitenlijst  bevat tenminste: 

a. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn gew eest; 

c. een zakelijke samenvatting van het besprokene; 

5. Een lijst  van toezeggingen maakt deel uit  van de agenda. Ter vergadering w ordt de status van de 

toezeggingen doorgenomen. 

6. De besluitenlijst  w ordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de voorzit ter en de 

(plaatsvervangend) grif f ier ondertekend. 

 

Artikel 17 Besloten vergaderingen  

1. De deuren van de vergadering w orden gesloten, w anneer ten minste één vijfde van het aantal 

der aanw ezige (burger)raadsleden dit  verzoekt of wanneer de voorzit ter het nodig acht. het polit iek 

forum beslist  vervolgens of met gesloten deuren zal w orden vergaderd. De beslissing daartoe 

behoeft de instemming van de helf t  plus 1 van de aanw ezige leden.  

2. Van een besloten vergadering w ordt een beeld/audio verslag gemaakt dat in het besloten deel 

van het raadsinformatiesysteem kan w orden bekeken en beluisterd;  

3. De besluitenlijst  van een besloten vergadering wordt in het besloten deel van het 

raadsinformatiesysteem geplaatst en vaststelling van die besluitenlijst  vindt plaats in een besloten 

gedeelte van de eerstvolgende vergadering. 

4. Op grond van Art ikel 86 van de Wet kan het polit iek forum geheimhouding opleggen. Stukken 

w aarop geheimhouding van toepassing is verklaard, liggen voor de (burger)raadsleden ter inzage bij 

de grif f ier.  

5. Het college van burgemeester en w ethouders kan w orden uitgenodigd om een besloten 

vergadering bij te w onen.  



Pagina 7 van 8 Versie 1 

Registratienr.: Z/14/004525/9495    Agendapunt  

   Raadsbesluit  Nr  < vul 

hier agendapuntnummer in>  

Artikel 19 Persoonlijke betrokkenheid  

De leden onthouden zich van de beoordeling van zaken,  benoemingen, schorsingen en ontslagen, 

die hen, hun echtgenoten of hun bloed- of aanverw anten tot de derde graad ingesloten, persoonlijk 

aangaan of w aarbij zij als gelast igden zijn betrokken.  

 

Artikel 20 De toehoorders  

1. Toehoorders kunnen het openbare  polit iek forum bijw onen op de daartoe voor hen bestemde 

plaatsen.  

2. Toehoorders, met uitzondering van hen die tot de beraadslaging zijn toegelaten, mogen zich niet 

in de discussie mengen of op enigerlei w ijze de orde verstoren.  

3. De voorzit ter kan toehoorders die zich niet houden aan hetgeen in het tw eede lid van dit  art ikel 

is bepaald, uit  de vergaderzaal doen verw ijderen voor de duur van de vergadering.  

4. Degenen die in de vergaderzaal t ijdens het polit iek forum geluid- dan w el beeld registrat ies w illen 

maken doen hiertoe vooraf mededeling aan de voorzit ter en gedragen zich naar zijn aanw ijzingen.  

 

Artikel 21 Verbod gebruik communicatiemiddelen  

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is t ijdens de vergadering het gebruik van 

communicat iemiddelen (zoals een mobiele telefoon) die inbreuk maken op de orde van de 

vergadering, zonder toestemming van de voorzit ter, niet toegestaan.  

 

Artikel 22 Toepassing verordening  

In de gevallen, w aarin deze verordening niet voorziet of w anneer een art ikel voor verschillende 

uit leg vatbaar blijkt te zijn, beslist  het Polit iek Forum.  

 

Artikel 23 Citeertitel  

Deze verordening kan w orden aangehaald als: “ Verordening polit iek forum 2014” .  

 

Artikel 24 Inwerkingtreding  

1. Deze verordening treedt in w erking de dag na bekendmaking in de rubriek Gemeente-aan-Huis 

van een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad van 17 september 2014.  

2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum w ordt de Verordening op de 

raadscommissies 2008, zoals vastgesteld door de raad bij besluit  van 12 september 2014, 

ingetrokken.  

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2014,  

 

de grif f ier,       de voorzit ter, 

 

 

mevrouw  J.C. Zantingh     mevrouw  L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 28 augustus 2014 

Onderwerp: Reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad van 

de gemeente Leiderdorp 2014 

 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/004525/9497; 

gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen 

Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Leiderdorp 2014 

 

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

a. Wet: de Gemeentew et; 

b. Voorzit ter van de raad: de burgemeester als bedoeld in art ikel 9 van de w et;  

c. Raad: de gemeenteraad van Leiderdorp; 

d. College: college van burgemeester en w ethouders van de gemeente Leiderdorp; 

e. Wethouder: een lid van het college niet zijnde de burgemeester;  

f . Raadslid: een lid van de gemeenteraad van Leiderdorp;  

*Z001D0A5AA
0* 
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g. Polit iek forum: In het polit iek forum vindt polit iek inhoudelijke discussie plaats. Ook kunnen 
burgers t ijdens het polit iek forum inspreken en deelnemen aan de discussie. Het polit iek forum is 
nadrukkelijk niet bedoeld voor technische vragen. Deze dienen t ijdens de informatieavonden of 
schrif telijk te w orden gesteld. 

h. Raadsvergadering; Polit ieke discussie en besluitvorming over de voorstellen die in het polit iek 
forum aan de orde zijn gew eest, gelegenheid voor indienen amendementen en moties.  

i. Voorstel van orde: een voorstel, dat alleen betrekking heeft  op de gang van zaken t ijdens de 

vergadering of op de w ijze van beraadslaging; 

j. Interpellat ie: het vragen van inlicht ingen aan het college van burgemeester en w ethouders of aan 

de burgemeester over een onderw erp dat niet op de agenda staat;  

k. Motie: korte, gemotiveerde verklaring over een onderw erp w aardoor een oordeel, w ens of 

verzoek w ordt uitgesproken; 

l. Init iat iefvoorstel: een voorstel voor een verordening of een ander voorstel;  

m. Amendement: een voorstel tot w ijziging van een ontw erpverordening of ontw erpbeslissing, naar 

de vorm geschikt om daarin direct te w orden opgenomen; 

n. Subamendement een voorstel tot w ijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm 

geschikt om daarin direct te w orden opgenomen; 

o. Burgerraadslid: lid van een polit ieke part ij die de raadsleden van die part ij ondersteunt bij hun 

w erkzaamheden onder andere door deelname aan commissievergaderingen. Een burgerraadslid 

w ordt door de raad benoemd op voordracht van een fract ie;  

p. Persoonlijk feit : mededeling buiten de orde van de vergadering;  

q. Interrupt ie: korte onderbreking van een spreker ter verkrijging van duidelijkheid over w at aan de 

orde is; 

r. Termijn: aantal keren dat de voorzit ter een onderw erp in bespreking geeft ;  

s. Grif f ier: de grif f ier als bedoeld in art ikel 100 van de Wet; 

t . Secretaris: de secretaris als bedoeld in art ikel 100 van de Wet; 

u. Lijst  van ingekomen stukken: brieven gericht aan de raad, betreffende een bevoegdheid van de 

raad, w aarop de raad een antw oord moet geven; 

v. Lijst  van toezeggingen: lijst  van toezeggingen door het college;  
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w . Raadsfract ie: leden van de raad, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst  

verkozen zijn verklaard, w orden bij de aanvang van de zit t ing als één fract ie beschouw d. Is onder 

een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan w ordt dit  lid als een afzonderlijke fract ie beschouw d; 

x. Fract ie: het geheel van leden van de raadsfract ie alsmede de burgerraadsleden van die polit ieke 

part ij; 

ij.. Waar in dit  reglement “ hij “  staat kan ook “ zij”  w orden gelezen.  

 

Artikel 2 De voorzitter 

1. De voorzit ter van de raad of diens door de raad benoemde eerste of tw eede vervanger.  

2. De voorzit ter is – naast het geen hem in dit  reglement of op grond van de Wet is opgedragen – 

belast met: 

a. het leiden van de raadsvergadering; 

b. het handhaven van de orde; 

c. inachtnemen en doen naleven van dit  reglement; 

d. w at de w et of dit  reglement hem verder opdraagt;  

e. het geven van gelegenheid aan alle leden – met in achtneming van dit reglement – te spreken 

over de aan de orde zijnde onderw erpen; 

f . het stellen van de conclusies, w aarover gestemd w ordt;  

g. het doen plaatsvinden van de stemmingen; 

h. het mededelen van de uitslag der stemmingen.  

 

Artikel 3 De Griffier 

1. De grif f ier is bij elke vergadering van de raad aanw ezig.  

2. Onder de verantw oording van de grif f ier w ordt de besluitenlijst  van de vergaderingen 

opgesteld, met inachtneming van het bepaalde in art ikel 17 en 19 van dit  reglement.  
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3. Bij verhindering w ordt de grif f ier vervangen door de plaatsvervangend griff ier en bij 

afw ezigheid van deze door een door de raad aangew ezen ambt enaar. 

4. Hij kan, indien hij daartoe door de voorzit ter w ordt uitgenodigd, aan de beraadslaging als 

bedoeld in dit  reglement deelnemen. 

Artikel 4 De secretaris 

De raad kan het college verzoeken de secretaris in de vergadering aanw ezig te laten zijn en deel t e 

laten nemen aan de beraadslaging als bedoeld in dit reglement.  

Artikel 5 Presidium 

1. De raad heeft  een presidium, bestaande uit  de voorzit ter van de raad, de eerste 

plaatsvervangend voorzit ter van de raad, de fract ievoorzit ters of hun plaatsvervangers, en 

de grif f ier. 

2. Het presidium is het dagelijks bestuur van de raad. Tot haar taken behoren de f inanciën van 

de raad, de lange termijn planning van de raad, contacten met de rekenkamer en 

huishoudelijke zaken; 

3. Het presidium bereidt de agenda’s voor van de informatieavond, het polit ieke forum en van 

de raadsvergadering. 

4. Het presidium w ordt voorgezeten door de eerste plaatsvervangend voorzit ter van de raad 

en bij diens afw ezigheid door een door de aanw ezige leden van het raadspresidium 

aangew ezen voorzit ter. 

5. De voorzit ter pleegt overleg met het raadspresidium, w anneer hem dit  w enselijk voorkomt. 

Zodanig overleg vindt tevens plaats, indien ten minste tw ee leden van het raadspresidium 

hierom verzoeken. 

6. Het in het vorige lid bedoelde betreft  de gang van zaken met bet rekking tot de raad in de 

meest ruime zin. 

7. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, tenzij de aard van de onderw erpen naar 

het oordeel van de meerderheid van het presidium zich daartegen verzet.  

8. De besluitenlijst  van de vergadering van het raadspresidium w ordt ter kennisneming in het 

raadsinformatiesysteem geplaatst. 

Artikel 6 Werkgroepen 

1. De raad kan, al of niet op voorstel van het presidium, w erkgroepen instellen.  

2. De leden van een w erkgroep w orden vanuit de fracties via het presidium voorgedragen. 

3. De leden van een w erkgroep kiezen uit  hun midden een voorzit ter.  

4. Een w erkgroep kan w orden bijgestaan door de (plaatsvervangend) grif f ier. De grif f ier heeft 

in de vergadering een adviserende stem. 
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5. De vergaderingen van een w erkgroep zijn openbaar, tenzij, naar het oordeel van de raad of, 

in bijzondere gevallen, de leden van de w erkgroep beslotenheid noodzakelijk achten.  

6. De raad bepaalt  de termijn, w aarbinnen een w erkgroep haar taak moet hebben vervuld.  

7. Het verslag, eventueel vergezeld van een voorstel, van een w erkgroep w ordt uitgebracht 

aan het polit iek forum alsmede aan de raad. 

8. Een w erkgroep is, behoudens het in dit  art ikel gestelde, vrij om haar w erkw ijze te bepalen.  

Hoofdstuk II Toelating en installatie van leden; raadsfracties 

Artikel 8 Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging 

1. Bij elke benoeming van nieuw e leden van de raad stelt  de raad een commissie in bestaande 

uit  drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop 

betrekking hebbende stukken van nieuw  benoemde leden van de raad en de processen-

verbaal van de stembureaus. 

2. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven schrif telijk verslag uit  aan de 

raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit . In het verslag w ordt ook melding 

gemaakt van een minderheidsstandpunt. 

3. Na een raadsverkiezing roept de voorzit ter de toegelaten leden van de raad op om in de 

eerste vergadering van de raad in nieuw e samenstelling, bedoeld in art ikel 18 van de Wet, 

de voorgeschreven eed of belofte af te leggen. 

4. In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzit ter een nieuw benoemd lid 

van de raad op voor de vergadering van de raad w aarin over diens toelat ing w ordt beslist  

om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.  

Artikel 9 Raadsfracties 

1. De leden van de raad, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst  

verkozen zijn verklaard, w orden bij de aanvang van de zit t ing als één raadsfract ie 

beschouw d. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan w ordt dit lid als een 

afzonderlijke raadsfract ie beschouw d. 

2. Indien boven de kandidatenlijst  een aanduiding w as geplaatst, voert de raadsfract ie in de 

raad deze aanduiding als naam. Indien geen aanduiding w as geplaatst, deelt  de raadsfract ie 

in de eerste vergadering van de raad aan de voorzit ter mee w elke naam deze raadsfract ie in 

de raad w il voeren. 

3. De namen van degene die als voorzit ter van de fract ie en als diens plaatsvervanger 

optreden w orden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzit ter.  

4. Zo spoedig mogelijk dient schrif telijk melding aan de voorzit ter te w orden gedaan indien: 

a. één of meer leden van een raadsfract ie als zelfstandige raadsfract ie gaan optreden;  

b. tw ee of meer raadsfract ies als één raadsfract ie gaan optreden;  



Pagina 6 van 18 Versie 1 

Registratienr.: Z/14/004525/9494    Agendapunt  

   Raadsbesluit  Nr  < vul 

hier agendapuntnummer in>  

 

c. één of meer leden van een raadsfract ie zich aansluiten bij een andere raadsfract ie. 

5. Met de onder het vierde lid. onder a beschreven veranderde situat ie w ordt rekening 

gehouden met ingang van de eerstvolgende vergadering van de raad na de mededeling 

daarvan. 

HOOFDSTUK III Vergadering 

Afdeling 1 ALGEMEEN 

Artikel 10 Vergaderdata 

1. De voorzit ter bepaalt  de dag en het uur van de vergadering.  

2. De vergadering w ordt als regel in de avonduren gehouden.  

3. Indien het in art ikel 17 Wet bedoelde aantal leden van de raad een vergadering w ensen, 

w ordt deze vergadering, behoudens het bepaalde in art ikel 20 Wet, binnen veert ien dagen 

gehouden. 

Artikel 11 Oproeping en bekendmaking 

1. De voorzit ter attendeert de leden ten minste t ien dagen tevoren op de vergadering door 

publicat ie in het raadsinformatiesysteem met vermelding van:  

a. de agenda, w aarop de te behandelen onderw erpen zijn vermeld;  

b. een lijst  van ingekomen stukken met voorstellen over de w ijze van afdoening;  

c. de voorstellen met de daarbij behorende ontw erpbesluiten.  

2. Aan de agenda opgesteld door het presidium kunnen, zo het presidium het nodig oordeelt, 

bij aanvullingsagenda onderw erpen w orden toegevoegd. Een aanvullingsagenda en de 

desbetreffende stukken w orden zoveel mogelijk ten minste tw eemaal vierentw int ig uur voor 

het houden van de vergadering in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 

3. De in art ikel 19 van de Wet bedoelde openbare kennisgeving geschiedt door publicat ie in de 

voorlicht ingsrubriek, zoals die w ordt opgenomen in een in de gemeente verschijnend 

w eekblad. 

4. Wanneer de raad een onderw erp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid 

acht, kan hij het onderw erp aanhouden en/of verw ijzen naar het college  voor nadere 

inlicht ingen of advies. 

5. Op voorstel van een lid van de raad of van de voorzit ter kan de raad de volgorde van 

behandeling van de agendapunten w ijzigen. 
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Artikel 12 De wethouder 

1. De w ethouders zijn voor vergaderingen van de raad uitgenodigd w anneer hun aanw ezigheid 

vereist is. 

2. Wethouders en de burgemeester kunnen deelnemen aan de beraadslagingen over 

voorstellen die tot hun portefeuille behoren. Indien de portefeuillehouder zich w il laten 

vervangen door een ander lid van het college meldt hij dit  vooraf bij de voorzit ter.  

3. Het college heeft  inzage in alle relevante stukken via het raadsinformatiesysteem.  

Artikel 13 Inzage van stukken 

1. De stukken, die betrekking hebben op de zaken die aan de orde komen, w orden een dag na 

de oproeping tot en met de dag van de vergadering ter inzage gelegd in de leeskamer voor 

de raads- en burgerraadsleden, en w orden in het raadsinformatiesysteem op de w ebsite 

geplaatst. 

2. Voor belangstellenden w ordt de agenda gepubliceerd in de rubriek Gemeente-aan-huis van 

een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad De relevante stukken zijn te raadplegen 

in het raadsinformatiesysteem op de w ebsite. 

3. Indien over stukken op grond van art ikel 25 , eerste of tw eede lid, van de Wet 

geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afw ijking van het eerste lid, onder 

berust ing van de grif f ier en verleent de grif f ier de leden van de raad inzage.  

Artikel 14 Presentielijst 

De leden van de raad tekenen bij binnenkomst in de vergaderzaal onmiddellijk de daarvoor 

bestemde presentielijst . Aan het einde van elke vergadering w ordt die lijst  door de grif f ier door 

ondertekening vastgesteld. 

Artikel 15 Quorum 

1. De voorzit ter opent de vergadering, indien op het vastgestelde aanvangsuur het w ettelijke 

vereiste aantal leden aanw ezig is. 

2. Indien op dat t ijdst ip het w ettelijke vereiste aantal leden niet aanw ezig is, stelt  de voorzit ter 

de opening maximaal een half  uur uit.  

3. Indien dan het w ettelijke vereiste aantal leden niet aanw ezig blijkt te zijn, w ordt de 

presentielijst  gesloten en w ordt gehandeld in overeenstemming met het bepaalde in art ikel 

20, tw eede lid van de Wet. 

Artikel 16  Verslaglegging 
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1. Van de vergadering w ordt een beeld/audio verslag gemaakt dat in het 

raadsinformatiesysteem  w ordt vastgelegd. Dit  verslag kan live w orden bekeken en 

beluisterd via internet en daarna via het digitale archief.  

2. De grif f ier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst  en een besluitenlijst  van de 

vergadering. 

3. De besluitenlijst  w ordt in het raadsinformatiesysteem geplaatst en vermeld in de rubriek 

Gemeente-aan-Huis van in een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad. 

4. De besluitenlijst  bevat tenminste: 

a. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn gew eest;  

c. een zakelijke samenvatting van het besprokene; 

d. een overzicht van de stemverhouding, met vermelding bij hoofdelijke 

stemming van de namen van de leden die voor of tegen stemden, onder aantekening 

van de namen van de leden die zich overeenkomstig de Gemeentew et van stemming 

hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist;  

e. Aan de besluitenlijst  w orden als bijlagen de tekst van de ter vergadering ingediende 

init iat iefvoorstellen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamendementen 

toegevoegd; 

5. Aan de besluitenlijst  is een lijst  van toezeggingen toegevoegd, w aarover de raadsleden ter 

vergadering vragen kunnen stellen. Deze vragen dienen eenmalig, kort  en zakelijk te zijn.   

6. De besluitenlijst  w ordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de 

voorzit ter en de grif f ier. 

 

Artikel 17 verslaglegging besloten vergadering 

1. Van een besloten vergadering w ordt een beeld/audio verslag gemaakt dat in het besloten 

deel van het raadsinformatiesysteem kan w orden bekeken en beluisterd. 

2. De grif f ier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst  en een besluitenlijst  van de 

vergadering. 

3. De besluitenlijst  w ordt in het besloten deel van het raadsinformatiesysteem geplaatst.  

4. Het in art ikel 17 lid 4, lid 6 en lid 7 bepaalde is op ook van toepassing op besloten 

vergaderingen, met dien verstande, dat de vaststelling van die besluitenlijst  plaatsvindt in 

een besloten gedeelte van de eerstvolgende vergadering.  

Artikel 18 Afhandeling agenda 

Zow el de voorzit ter als de raad - de raad slechts, indien daartoe bij voorstel van orde w ordt 

verzocht en besloten – kunnen besluiten tot: 

a. het afw ijken van de volgorde van de agenda; 

b. het gelijkt ijdig behandelen van tw ee of meer onderw erpen;  
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c. het gesplitst  behandelen van een onderw erp; 

d. het opschorten of sluiten van de beraadslagingen, dan w el het verdagen van de beslissing 

over een onderw erp; 

e. het schorsen of verdagen van de vergadering. 

Artikel 19 Ingekomen stukken 

1. Bij de raad ingekomen stukken w orden op een lijst  geplaatst. Deze lijst  w ordt een dag na de 

oproeping tot en met de dag van de vergadering ter inzage gelegd voor de leden van de 

raad en het polit iek forum in de leeskamer en w ordt in het raadsinformatiesysteem gezet.  

2. De raad stelt  op voorstel van de voorzit ter de w ijze van af doening van de ingekomen 

stukken vast. 

Afdeling 2 Beraadslaging 

Artikel 20 Het voeren van het woord 

1. Geen lid voert het w oord, dan na daartoe verlof van de voorzit ter gekregen te hebben.  

2. De voorzit ter verleent de leden het w oord in de volgorde, w aarin zij het hebben gevraagd, 

met dien verstande, dat over een init iat iefvoorstel, een interpellat ie, een amendement, een 

subamendement of motie, allereerst de indiener of de voorsteller het w oord mag voeren ter 

toelicht ing. 

3. De volgorde w ordt verbroken, w anneer een lid het w oord vraagt over een persoonlijk feit , 

w aarvan hij de inhoud in het kort  aan de voorzit ter ter kennis heeft  gebracht en w anneer 

een lid een voorstel van orde w il indienen. De voorzit ter verleent aan dat lid het w oord en 

laat het bepaalde in het vorige lid buiten toepassing. De leden kunnen hierop in korte 

bew oordingen reageren na daartoe van de voorzit ter verlof te hebben gekregen.  

4. Geen spreker mag in zijn rede gestoord w orden, behalve door de voorzit ter.  

5. In afw ijking van het bepaalde in het vijfde lid zijn interrupt ies toegelaten, die bedoeld zijn ter 

verduidelijking van dat w at aan de orde is. Dit  is ter beoordeling aan de voorzitter.  

Artikel 21 Beraadslaging in termijnen 

Tenzij de raad of de voorzit ter anders bepalen geschiedt de beraadslaging in ten hoogste tw ee 

termijnen. 

Artikel 22 Deelname aan de beraadslaging door anderen 

1. De raad kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanw ezige leden van de raad, de 

w ethouder, de secretaris, de grif f ier of de voorzit ter deelnemen aan de beraadslaging. 
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2. Een beslissing daartoe w ordt op voorstel van de voorzit ter of één der leden van de raad 

genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt 

een aanvang w ordt genomen. 

Artikel 23 Handhaving orde; schorsing 

1. Een spreker mag in zijn betoog niet w orden gestoord, tenzij:  

a. de voorzit ter het nodig oordeelt  hem aan het opvolgen van dit  reglement te herinneren;  

b. een lid van de raad hem interrumpeert. De voorzit ter kan bepalen dat de spreker zonder 

verdere interrupt ies zijn betoog zal afronden. 

2. Sprekers houden zich zo veel mogelijk aan de spreekt ijdricht lijn van vijf minuten in de eerste 

en tw ee minuten in de tw eede termijn. De voorzit ter kan, indien hij dit  nodig acht, de 

betrokken spreker tot de orde roepen. 

3. Indien een spreker, zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft , afw ijkt van 

het in behandeling zijnde onderw erp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan 

w el op andere w ijze de orde verstoort, w ordt hij door de voorzit ter tot de orde geroepen. 

Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft , kan de voorzit ter de raad 

voorstellen hem gedurende de vergadering, over het aanhangige onderw erp het w oord te 

ontzeggen. 

4. De voorzit ter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen 

t ijd schorsen en – indien na de heropening de orde opnieuw  w ordt verstoord – de 

vergadering sluiten. 

Afdeling 3 De besluitvorming 

Artikel 24 Sluiting van de beraadslagingen 

1. Na het einde van de laatste termijn, als bedoeld in art ikel 23, sluit  de voorzit ter de 

beraadslaging over het desbetreffende onderw erp. 

2. Ieder lid heeft  het recht, indien geen hoofdelijke stemming plaatsvindt, in de besluitenlijst  te 

laten vast leggen, dat hij geacht w ordt te hebben tegengestemd.  

Artikel 25 Volgorde van stemming 

1. Indien over een onderw erp verschillende voorstellen zijn gedaan, komt het meest vergaande 

voorstel het eerst in stemming. 

2. Amendementen komen in stemming voor het voorstel, w aarop zij zijn ingediend, te 

beginnen met het amendement dat het meest afw ijkt  van het oorspronkelijke voorstel. In 

dezelfde volgorde w ordt gestemd over de (sub)amendementen, w aarop zij zijn ingediend.  
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3. De minder verstrekkende (sub)amendementen en voorstellen vervallen na het aannemen 

van een (sub)amendement dan w el voorstel met verdere strekking, als bedoeld in de vorige 

leden van dit  art ikel. 

4. Indien over de toepassing van dit  art ikel verschil van mening bestaat, beslist  de voorzit ter. 

De raad kan van die beslissing afw ijken, indien daartoe bij voorstel van orde w ordt verzocht 

en besloten. 

Artikel 26 Mondelinge stemming over zaken 

1. Voor de hoofdelijke oproeping w ordt door het lot beslist  bij w elk nummer van de 

presentielijst  de stemming zal beginnen. Deze geschiedt dan naar volgorde van de 

presentielijst . 

2. Alvorens over te gaan tot hoofdelijke oproeping, geeft  de voorzit ter gelegenheid tot het 

af leggen van een korte stemverklaring indien daarom w ordt verzocht.  

3. De voorzit ter roept de leden vervolgens op aan de stemming deel te nemen.  

4. Bij hoofdelijke oproeping is ieder lid verplicht zijn stem “ voor”  of “ tegen”  uit  te brengen 

zonder enige bijvoeging, als bedoeld in art ikel 32 van de Wet, tenzij hij zich van stemming 

moet onthouden als gevolg van een w ettelijk voorschrif t . De grif f ier neemt de uitgebrachte 

stemmen schrif telijk op. 

5. Heeft  een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing 

herstellen voordat het volgende lid heeft  gestemd dan w el indien hij als laatste heeft 

gestemd, tot dat de voorzit ter heeft  medegedeeld, dat de stemming is voltooid.  

6. Bemerkt hij zijn vergissing eerst later, dan kan hij na af loop van de stemming aantekening 

vragen, dat hij zich heeft  vergist. In de uitslag van de stemming brengt dit  echter geen 

w ijziging. 

Artikel 27 Schriftelijke stemming over personen 

1. Bij het doen van keuzen, voordrachten en aanbevelingen van personen w ordt schrif telijk 

gestemd. 

2. Ieder ter vergadering aanw ezig lid dat zich niet op grond van de Wet van stemming moet 

onthouden is verplicht een stembrief je in te leveren. De stembrief jes dienen ident iek te zijn.  

3. De stembrief jes w orden verzameld in een daartoe bestemde bus.  

4. De voorzit ter onderzoekt of het aantal uitgebrachte stembrief jes overeenstemt met het 

aantal aan de stemming deelnemende leden. Is dit  niet het geval dan w ordt zonder opening 

van de brief jes, nadat deze zijn verniet igd een nieuw e stemming gehouden. 

5. Ieder brief je w ordt vervolgens door de voorzit ter voorgelezen, w aarna het onmiddellijk door 

het naast hem gezeten raadslid w ordt nagezien, terw ijl de uitgebrachte stemmen door de 

grif f ier w orden genoteerd. 
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6. Brief jes die niet zijn ingevuld, zijn ondertekend, niet duidelijk een persoon aanw ijzen of 

w aarop bij tussenstemming of herstemming een andere naam is ingevuld dan diegene 

w aartoe de keuze beperkt is, w orden bij de bepaling van de volstrekte meerderheid niet 

meegeteld. 

7. Indien tw ijfel bestaat over de inhoud van een uitgebrachte stem, beslist  de voorzit ter.  

8. De vergadering kan vorderen dat een brief je w ordt getoond.  

9. De voorzit ter doet de vergadering mededeling van: 

a. het aantal ingeleverde stembrief jes; 

b. het aantal uitgebrachte geldige stemmen; 

c. het aantal uitgebrachte stemmen, dat van onw aarde is;  

d. het aantal geldige stemmen, dat op iedere persoon is uitgebracht;  

e. de uitslag van de stemming. 

Artikel 28 Herstemming over personen 

1. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft  verkregen, w ordt 

overgegaan tot een herstemming. 

2. Indien ook bij de herstemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan 

beslist  terstond het lot . 

3. Komen meer dan tw ee personen voor een herstemming in aanmerking, dan w ordt een 

tussenstemming gehouden tussen degenen die een gelijk aantal stemmen hebben behaald. 

Door een tussenstemming w ordt beslist  tot w ie de herstemming is beperkt.  

Artikel 29 Staking van stemmen over personen 

1. Indien de stemmen staken bij een herstemming of een tussenstemming als bedoeld in 

art ikel 30, beslist  terstond het lot. De grif f ier schrijf t daartoe de namen van hen, tussen w ie 

de lot ing plaatsvindt, op brief jes van dezelfde grootte en kleur, w elke hij op dezelfde w ijze 

gevouw en in de daartoe bestemde bus doet, w aarna de voorzit ter één van de brief jes 

daaruit  neemt. 

2. Degene w iens naam op dit  brief je voorkomt, is gekozen.  

Artikel 30 Stembriefjes 

Na af loop van de stemmingen als bedoeld in de art ikelen 29, 30 en 31 w orden de uitgebracht e 

stembrief jes door de grif f ier verniet igd. 
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HOOFDSTUK IV RECHTEN VAN DE LEDEN 

Artikel 31 Amendement 

1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. 

Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer 

onderdelen te splitsen, w aarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Alleen 

beraadslaagd kan w orden over amendementen die ingediend zijn door leden van de raad, 

die de presentielijst  getekend hebben en in de vergadering aanw ezig zijn. 

2. Ieder lid dat in de vergadering aanw ezig is en de presentielijst  heeft  getekend, is bevoegd 

om in het amendement dat door een lid is ingediend, een w ijziging voor te stellen 

(subamendement). 

3. Elk (sub)amendement en elk voorstel tot splitsing moet om in behandeling genomen te 

kunnen w orden schrif telijk bij de voorzit ter w orden ingediend, tenzij de voorzitter - met het 

oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde - oordeelt , dat met een mondelinge 

indiening kan w orden volstaan. 

4. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de 

besluitvorming door de raad heeft  plaatsgevonden. 

Artikel 32 Moties 

1. Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen. 

2. Een motie w ordt alleen in behandeling genomen indien deze schrif telijk bij de voorzit ter is 

ingediend. 

3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderw erp of voorstel vindt tegelijk met 

de beraadslaging over dat onderw erp of voorstel plaats.  

4. Intrekking, door de indiener(s), van een motie is mogelijk, totdat besluitvorming door de 

raad heeft  plaatsgevonden 

Artikel 33 Voorstellen van orde 

1. De voorzit ter en ieder lid kunnen t ijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde 

indienen, dat kort  kan w orden toegelicht.  

2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. 

3. Over een voorstel van orde beslist  de raad terstond. 

Artikel 34 Initiatiefvoorstellen 

1. Een init iat iefvoorstel w ordt alleen in behandeling genomen indien het schrif telijk bij de 

voorzit ter is ingediend. 
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2. De voorzit ter plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij de 

schrif telijke oproep hiervoor al verzonden is. In dit  laatste geval w ordt het voorstel op de 

agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst.  

3. De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende 

voorstellen en onderw erpen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt  dat:  

a. het voorstel met het oog op de orde van de vergadering samen met een ander 

geagendeerd voorstel of onderw erp dient te w orden behandeld;  

b. het voorstel eerst dient te w orden behandeld in een raadscommissie of voor advies naar 

het college dient te w orden gezonden. In dit  geval bepaalt  de raad in w elke vergadering het 

voorstel opnieuw  geagendeerd w ordt. 

4. De raad kan voorw aarden stellen aan de indiening en behandeling van een init iat ief voorstel, 

niet zijnde een voorstel voor een verordening. 

Artikel 35 Collegevoorstel 

1. Een voorstel voor een verordening of een ander voorstel van het college aan de raad, dat 

vermeld staat op de agenda van de raadsvergadering, kan niet w orden ingetrokken zonder 

toestemming van de raad. 

2. Indien de raad van oordeel is dat een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terug 

aan het college moet w orden gezonden, bepaalt  de raad in w elke vergadering het voorstel 

opnieuw  geagendeerd w ordt. 

Artikel 36 Interpellatie 

1. Het verzoek tot het houden van een interpellat ie w ordt, behoudens in naar het oordeel van 

de voorzit ter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering 

schrif telijk bij de voorzit ter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het 

onderw erp w aarover inlicht ingen w orden verlangd en de te stellen vragen.  

2. De voorzit ter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de 

overige leden van de raad en de w ethouders. Bij de behandeling van de ingekomen stukken 

van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek w ordt het verzoek in 

stemming gebracht. De raad bepaalt  op w elk t ijdst ip t ijdens de vergadering de interpellat ie 

zal w orden gehouden. 

3. De interpellant, burgemeester en w ethouders voeren niet meer dan tw eemaal het w oord, de 

overige leden van de raad niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.  

Artikel 37 Raadsvragen 

1. Op de agenda van de raadsvergadering staat de vragenronde.  



Pagina 15 van 18 Versie 1 

Registratienr.: Z/14/004525/9494    Agendapunt  

   Raadsbesluit  Nr  < vul 

hier agendapuntnummer in>  

 

2. De vragenronde duurt maximaal een half uur. De voorzit ter kan bepalen dat van deze 

maximale t ijd w ordt afgew eken. 

3. Het lid van de raad dat t ijdens de vragenronde vragen w il stellen, meldt dit  onder 

vermelding van het onderw erp  uiterlijk om 9.00 uur op de donderdag vóór de  de 

raadsvergadering bij de grif f ie. De voorzit ter kan na overleg met het raadspresidium 

w eigeren een onderw erp tijdens de vragenronde aan de orde te stellen indien hij het 

onderw erp niet voldoende nauw keurig acht aangegeven of indien het onderw erp in de 

vergadering op diezelfde dag aan de orde komt. 

4. De voorzit ter bepaalt  de volgorde, w aarin aangemelde onderw erpen t ijdens de vragenronde 

aan de orde w orden gesteld. 

5. De voorzit ter bepaalt  per onderw erp de spreekt ijd voor de vraagsteller, voor de w ethouders, 

voor de burgemeester en voor de overige leden van de raad.  

6. Per onderw erp w ordt aan de vraagsteller het w oord verleend om één of meer vragen aan 

het college of de burgemeester te stellen en een toelicht ing daarop te geven.  

7. Na de beantw oording door het college of de burgemeester krijgt  de vraagsteller desgew enst 

het w oord om aanvullende vragen te stellen. 

8. Vervolgens kan de voorzit ter aan andere leden van de raad het w oord verlenen om hetzij 

aan de vraagsteller, hetzij aan het college vragen te stellen over hetzelfde onderw erp. 

9. Tijdens de vragenronde kunnen geen moties w orden ingediend en w orden geen interrupt ies 

toegelaten. 

Artikel 38 Technische vragen 

1. Op de agenda voor raadsvergadering staan de namen van de makers van het betreffende 

stuk vermeld. Raads- en burgerraadsleden kunnen voor de vergadering contact met ze 

opnemen voor vragen van technische aard. 

2. Raads- en burgerraadsleden die buiten de vergadering om technische vragen hebben, 

kunnen deze via de grif f ie stellen. 

Artikel 39 Inlichtingen 

1. Indien een lid over een onderw erp inlicht ingen als bedoeld in de art ikelen 169, derde lid en 

art ikel 180, derde lid van de Wet verlangt, w ordt een verzoek daartoe schrif telijk ingediend 

bij het college of de burgemeester.  

2. Een afschrif t  van dit  verzoek w ordt door de indiener in afschrif t  toegezonden aan de raad. 

3. De verlangde inlicht ingen w orden mondeling of schrif telijk in de eerstvolgende of in de 

daarop volgende vergadering gegeven. 

4. De gestelde vragen en het antw oord vormen een agendapunt voor de vergadering, w aarin 

de antw oorden zullen w orden gegeven. 

HOOFDSTUK V LIDMAATSCHAP VAN ANDERE ORGANISATIES 
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Artikel 40 

1. Een lid van de raad, een w ethouder, de burgemeester of de secretaris, die door de raad is 

aangew ezen tot lid van het algemeen bestuur van een openbaar lichaam of van een ander 

gemeenschappelijk orgaan, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 

heeft  het recht (om in aansluit ing op de behandeling van de lijst  van ingekomen stukken of 

voor het sluiten van de vergadering) verslag te doen over zaken die in het algemeen bestuur 

als bedoeld aan de orde zijn. Nadere bespreking van dit  verslag kan de voorzitter verw ijzen 

naar de desbetreffende commissie.  

2. Ieder lid van de raad kan aan een persoon als bedoeld in eerste lid schrif telijk vragen stellen. 

De regels voor het stellen van schrif telijke vragen, vastgesteld in art ikel 40, zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

3. Wanneer een lid van de raad een persoon als bedoeld in het eerste lid ter verantw oording 

w enst te roepen over zijn w ijze van funct ioneren als zodanig, besluit  de raad over het 

toestaan daarvan. De regels voor het vragen van inlicht ingen, vastgesteld in art ikel 42, zijn 

overeenkomstig van toepassing.  

4. Dit  art ikel is van overeenkomstige toepassing op andere organisat ies of inst itut ies, w aarin 

de raad één van zijn leden heeft  benoemd. 

HOOFDSTUK VI BESLOTEN VERGADERINGEN 

Artikel 41 

1. Op een besloten vergadering zijn dezelfde bepalingen van toepassing die voor de openbare 

vergaderingen gelden, tenzij het tegendeel blijkt uit  het gestelde in w ettelijke bepalingen. 

2. Voor de af loop van een besloten vergadering w ordt op voorstel van de voorzit ter beslist  

over de vraag of geheimhouding zal w orden opgelegd over de behandelde stukken.  

3. Indien de raad op grond van art ikel 25, derde en vierde lid, art ikel 55, tw eede en derde lid 

of art ikel 86, tw eede en derde lid van de Wet voornemens is de geheimhouding op te 

heffen w ordt, indien daarom w ordt verzocht door het orgaan dat de geheimhouding heeft  

opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd. 

4. Burgerraadsleden mogen aanw ezig zijn in een besloten raadsvergadering. Voor hen gelden 

dezelfde verplicht ingen ten aanzien van geheimhouding als voor de leden van de raad.  

HOOFDSTUK VII Aanwezigen in en bij de vergaderingen 

Artikel 42 Plaatsen in de vergaderzaal 

1. De leden hebben in de vergaderzaal hun vaste zitplaats.  

2. De zitplaatsen w orden door de voorzit ter, na overleg met het raadspresidium, bij het begin 

van de zit t ingsperiode, zodanig aangew ezen dat de leden, die tot dezelfde groepering 

(raadsfract ie) behoren, naast elkaar hun zitplaats hebben. 
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3. De grif f ier heeft  zijn zitplaats ter linkerzijde van de voorzit ter.  

Artikel 43 De toehoorders 

1. Toehoorders kunnen de openbare raadsvergaderingen bijw onen op de daartoe voor hen 

bestemde plaatsen. 

2. Toehoorders mogen zich niet in de discussie mengen, met gebruikmaking van hulpmiddelen 

of anderszins uit ingen van beïnvloeding geven of op enigerlei w ijze de orde verstoren.  

3. De voorzit ter kan toehoorders die zich niet houden aan hetgeen in het tw eede lid van dit  

art ikel is bepaald, uit  de vergaderzaal doen verw ijderen voor de duur van de vergadering.  

4. Degenen die in de vergaderzaal t ijdens de raadsvergadering geluid- dan w el beeld 

registrat ies w illen maken doen hiertoe vooraf mededeling aan de voorzit ter en gedragen zich 

naar zijn aanw ijzingen. 

Artikel 44 Verbod gebruik communicatiemiddelen 

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is t ijdens de vergadering het gebruik van 

communicat iemiddelen (zoals een mobiele telefoon) die inbreuk kunnen maken op de orde van de 

vergadering, zonder toestemming van de voorzit ter, niet toegestaan.  

HOOFDSTUK VIII SLOTBEPALINGEN 

Artikel 45 Toepassing reglement 

In de gevallen, w aarin dit  reglement niet voorziet of w anneer een art ikel voor verschillende uit leg 

vatbaar blijkt te zijn, beslist  de raad. 

Artikel 46 Citeertitel 

Dit reglement kan w orden aangehaald als: Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad 

van de gemeente Leiderdorp 2014” . 

Artikel 47 Inwerkingtreding 

1. Dit  reglement treedt in w erking de dag na bekendmaking in Gemeente-aan-Huis in een in de 

gemeente verschijnend huis-aan-huisblad  van 17 september 2014. 

2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum w ordt het reglement van orde voor de 

vergaderingen, vastgesteld door de raad bij besluit  van 10 september 2012, ingetrokken. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 september 2014, 



Pagina 18 van 18 Versie 1 

Registratienr.: Z/14/004525/9494    Agendapunt  

   Raadsbesluit  Nr  < vul 

hier agendapuntnummer in>  

 

 

de grif f ier,      de voorzit ter, 

 

 

 

mevrouw  J.C. Zantingh    mevrouw  L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 29 augustus 2014 

Onderwerp:    Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen van de verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de 
werkwijze van het politiek forum gemeente Leiderdorp 2014; 

2. Vaststellen van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de 
gemeente Leiderdorp 2014. 

 

 

 

1 Inleiding 

Op 14 juli 2014 heeft de raad ingestemd met het inrichten van een pilot voor een nieuwe 

vergaderstructuur. Tijdens de bespreking in deze vergadering heeft de raad besloten dat 

de huidige verordening op de raadscommissies 2012 en het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad van de gemeente Leiderdorp 2012 aangepast moeten worden 

aan de deze nieuwe manier van vergaderen. 

 

2 Beoogd effect 

De huidige verordening op de raadscommissies en het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad van de gemeente Leiderdorp aanpassen aan de nieuwe 

manier van vergaderen van de gemeenteraad. 

 
3 Argumenten 

In verband met de pilot nieuwe vergaderstructuur en de nieuwe werkwijze van de 

gemeenteraad die daarbij hoort, dienen de verordening op de raadscommissies en het 

reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Leiderdorp 

geactualiseerd te worden. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

*Z001D99156
1* 
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6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling door de gemeenteraad  
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

Aan het einde van de pilot van de nieuwe vergaderstructuur volgt een evaluatie. In deze 

evaluatie worden de verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de 

werkwijze van het politiek forum gemeente en het reglement van orde van de raad 

meegenomen en eventueel nader aangepast. 

 

 

De griffier, 

 

Mevrouw J.C. Zantingh 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
Verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van het politiek 
forum inclusief de wijzigingen t.o.v. de huidige verordening; 
 
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Leiderdorp inclusief 
de wijzigingen t.o.v. het huidige reglement. 
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Gemeentewerken ,meente
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Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp

datum Z22 M, 20,4
vs¿zommzw2 3 muxml

kenmerk : 2014U00559
betreft : Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis

Geachte leden van de raad ,

Per 1 januari 2016 houdt de Gemeenschappelijke Regeling VuilvenNerking Leiden en
omstreken (Gevulei) op te bestaan. Onderdeel van de Gevulei is kringloopbedrijf Het
Warenhuis. De gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeten/voude hebben de intentie
uitgesproken om door te gaan met kringloopbedrijf “Het Warenhuis” in de vorm van een
stichting.

De gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoetenivoude hebben hiervoor gezamenlijk een
ontwerp-besluit opgesteld. Het ontwerp-besluit is als bijlage aan deze brief toegevoegd,
evenals een memo van het college “Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis".

Het ontwerp-besluit betreft het voornemen om per 1 januari 2016 de stichting Het Warenhuis
op te richten. De stichting kent twee doelstellingen: een milieudoelstelling (het realiseren van
product- en materiaalhergebruik) en een sociale doelstelling (werkgelegenheid bieden voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Voor de directe leiding aan de werknemers van
de stichting wordt door de deelnemende gemeenten een bestuur ingesteld, voor het toezicht
op de stichting wordt een Raad van Toezicht ingesteld.

Het Algemeen Bestuur van de Gevulei krijgt het verzoek om de gevolgen in beeld te brengen
van de liquidatie van de Gevulei. De gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude krijgen
het verzoek om de personele, financiële en juridische consequenties voor de stichting nader
uit te werken in een bedrijfsplan en statuten voor de Stichting Het Warenhuis 2016. De
gemeente Oegstgeest is eveneens betrokken bij de gesprekken over de toekomst van
kringloopbedrijf Het Warenhuis. Oegstgeest neemt een besluit over eventuele deelname aan
de stichting "Het Warenhuis 2016” nadat een onderzoek naar alternatieven om de beide
doelstellingen van het kringloopbedrijf te realiseren is afgerond.

Bezoekadres
Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
telefoon (071) 545 85 00
info@leiderdorp.nl
wwW.leiderdorp.nl
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Wij willen u dit besluit, op basis van artikel 160 lid 2 Gemeentewet, voorleggen ter bespreking
voor wensen en bedenkingen in de commissie Ruimte. We zijn voornemens om daarna een
definitief besluit te nemen. Voor de goede ordewijzen wij erop dat het besluit tot oprichten van
een stichting goedkeuring behoeft van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

l d h h' ld d " f d te hebben e oopu iermee vo oen egem ormeer n.

/„H›z›egat“'fitët:"1l"iilT"*-„
burge eestere wethouer.
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H. mem 1 L,M.Dr:esn~Jansen
retaris burgemree er

Bijlage:
- Memo Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis
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Memo

Postregistratienummer: 2014|00295

Aan: Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp
CC:
Van: College van burgemeester en wethouders
Datum: 4 maart 2014
Betreft: Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis

1. Doel

ln een bestuurlijk overleg hebben wethouders van de gemeenten Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Zoeterwoude (de Servicepunt71 gemeenten) de intentie uitgesproken om
door te gaan met kringloopbedrijf “Het Warenhuis” in de vorm van een stichting. Het Bestuur
van de Gevulei heeft dit door de directie Gevulei nader laten uitwerken in de notitie “Het
Warenhuis 2016". Besluitvorming over de toekomst van Het Warenhuis, na 1 januari 2016, is
geen taak van het Dagelijks Bestuur Gevulei, maar van de deelnemende gemeenten. ln het
bestuurlijk overleg van de Gevulei is afgesproken om nog vóór de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 aan de colleges een besluit voor te leggen
over het oprichten van een stichting voor Het Warenhuis in 2016. De colleges van Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude nemen hiervoor een besluit tot de oprichting van en
de deelneming in de stichting, nadat de Gemeenteraad het ontwerpbesluit is toegezonden en
in de gelegenheid is gesteld haar wensen en bedenkingen ter kennis van het College te
brengen. Voorts behoeft het besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

62. Bestaand kader

- Gemeentewet, artikel 160, 2e lid
Algemeen Bestuur Gevulei Besluit 2012-004
Gemeente Leiderdorp: Beëindiging GR Gevulei (2012i01369)
Gemeente Leiden: Consultatie toekomst Gevulei (B&W 12.0155)
Gemeente Leiden: Beleidskader verbonden partijen (RV 13.0016)
Gemeente Oegstgeest: Toekomst Gevulei (12.01353)
Gemeente Zoeterwoude: beëindiging gemeenschappelijke Regeling Gevulei (Z11-

ooeas-219a)

Overwegingen3.

Aanleiding
ln 1998 is aan de Gemeenschappelijke Regeling Vuilvenlverking Leiden en omstreken
(Gevulei) met als kerntaak de afvalvenNijdering, een zgn. 'plustaak' toegevoegd: het
Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Het Warenhuis kende vanaf de start twee doelstellingen:
een milieu doelstelling (het realiseren van product- en materiaalhergebruik) en een sociale
doelstelling (werkgelegenheid voor diegene met een afstand tot de arbeidsmarkt). ln deze
plustaak participeren thans vijf van de acht Gevulei-gemeenten, te weten: Leiden,
Leiderdorp, Zoetenlvoude, Oegstgeest en Kaag en Braassem. Het Warenhuis wordt
geëxploiteerd voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Het Warenhuis
verzorgt ten behoeve van de vijf deelnemende gemeenten de (wettelijk verplichte)
gescheiden inzameling van wit- en bruingoed. Het kringloopbedrijf verzorgt de inzameling op
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het huisadres of bij de betreffende gemeentedepots van herbruikbare goederen en/of
afgedankt wit- en bruingoed. Zo nodig worden reparaties aan deze goederen uitgevoerd en
vervolgens worden de goederen verkocht in de kringloopwinkel. De deelnemende
gemeenten betalen een vergoeding voor het ophalen van grof huishoudelijk afval vanwege
de door hen bespaarde inzamel- en vervverkingskosten. Voor het opgehaalde wit- en
bruingoed betalen de gemeenten een vergoeding voor de inzamelkosten. De ingezamelde
hoeveelheden worden per gemeente gewogen, zodat de vergoedingen op basis van
daadwerkelijke gewichten in rekening kunnen worden gebracht. Een inkomstenbron is voorts
de producentenvergoeding per ton van WeCycle voor het ingezamelde wit- en bruingoed.

Besluit opheffing Gevulei
ln het licht van de aflopende Gevulei afvalcontracten lag er een organisatorisch vraagstuk.
Een aantal van de aan Gevulei deelnemende partijen had al in een eerder stadium
aangegeven haar verdere positie over een deelname aan gemeenschappelijke regeling voor
de periode ná 2015 te willen heroverwegen. Aan deze herovervvegingen lagen verschillende
motivaties ten grondslag. Om bijvoorbeeld te komen tot een goede aanbesteding van nieuwe
afvalcontracten of aansluiting bij een ander bestaand samenwerkingsverband, was het van
belang duidelijkheid te hebben over hoe de Gevulei eruit zou komen te zien na 2015 en hier
tijdig een eigen positie over in te nemen.

Na een periode van onderzoek door de Gevulei heeft dit proces ertoe geleid dat in 9 mei
2012 in het Algemeen Bestuur Gevulei het volgende besluit is genomen:
1. het contract met Delta Milieu B.V. voor de veniverking van huishoudelijk restafval en

grof huishoudelijk afval voor 31 december 2012 op te zeggen;
2. de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2016 op te heffen;
3. dit besluit voor te leggen aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten;
4. de deelnemende gemeenten te adviseren over te gaan tot het via het Servicepunt71

voorbereiden van een aanbesteding voor het verwerken van het huishoudelijk afval;
5. de directie Gevulei opdracht te geven om zorg te dragen voor de vereffening van het

vermogen van Gevulei per 1 januari 2016 of zoveel later als noodzakelijk en daartoe
in overleg te treden met de deelnemende gemeenten over de afwikkeling van de
Gemeenschappelijke Regeling Gevulei;

6. de directie Gevulei opdracht te geven om voor 1 januari 2014 op basis van een
deugdelijke onderbouwing, met nadrukkelijke aandacht voor de milieu- en de sociale
werkgelegenheidsdoelstelling, besluitvorming over voortbestaan en positionering van
kringloopbedrijf Het Warenhuis mogelijk te maken.

Scenario's toekomst Warenhuis
Per 1 januari 2016 houdt de Gevulei op te bestaan en dit betekent ook het einde van het
kringloopbedrijf Het Warenhuis als plustaak van de gemeenschappelijke regeling. De directie
van de Gevulei heeft daarom drie verschillende scenario`s (1. “stoppen", 2.
"verkoop/overnamewaardig maken" 3. “doorgaan") uitgewerkt om inzichtelijk te maken wat
dit voor consequenties heeft voor het kringloopbedrijf en de hieraan betrokken gemeenten.

Scenario 1 “stoppen”:
- gemeenten participeren niet in een kringloopbedrijf;
- de bedrijfsvoering van Het Warenhuis dient te worden afgebouwd;
- er moet een oplossing komen voor het personeel, het wagenpark en andere materiele

goederen;
- de gemeenten moeten weer zelf de wettelijke verplichting voor de inzameling van wit-

en bruingoed op zich nemen met bijvoorbeeld een overslaglocatie op de
gemeentewerf;

- hergebruik van goederen dient verzorgd te worden via andere kanalen;
- of, en in welke mate de oorspronkelijke doelstellingen nog kunnen worden behaald

hangt of van de markt en ligt buiten de invloedssfeer van de gemeenten.
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Scenario 2: verkoop/overnamewaardig maken:
- Het Warenhuis wordt voortgezet als een zelfstandig commercieel opererend

kringloopbedrijf;
- het kringloopbedrijf krijgt volledige zelfstandigheid met de taken en bevoegdheden die

nodig zijn om goede bedrijfsresultaten te kunnen halen en de bedrijfsvoering wordt
volledig overgelaten aan Het Warenhuis;

- verkoop/overname Warenhuis kan aan de orde zijn;
- gemeenten kunnen desgewenst indirect toezicht uitoefenen op Het Warenhuis.

Scenario 3: Doorgaan:
- doorzetten van de bedrijfsvoering van Het Warenhuis onder overheidsregie;
- Het Warenhuis wordt zelfstandig gemaakt;
- de deelnemende gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bestuurlijk toezicht;
- er is waarborg van en sturing op de doelstelling van het kringloopbedrijf.

Alle scenario's in ogenschouw nemende heeft het bestuurlijk overleg van de Gevulei het
besluit genomen om scenario 3 “doorgaan” nader uit te werken.

Gemeenschappelijke regeling of stichting
Doordat het vigerende bestuur van de Gevulei niet gerechtigd was/is om besluiten te nemen
die betrekking hebben op een situatie ná beëindiging van de gemeenschappelijke regeling,
vond in april 2013 wederom een bestuurlijk overleg plaats met de gemeenten Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeten/voude (de zgn. SP71- gemeenten). De gemeenten gaven
aan dat het doorgaan van het kringloopbedrijf afhankelijk is van de financiële gevolgen en
risico's. Dit bestuurlijk overleg kwam tot de conclusie dat de meest voor de hand liggende
rechtsvorm een nieuwe gemeenschappelijke regeling of een stichting zou moeten zijn. De
bestuurders verzochten de directie om deze twee rechtsvormen nader uit te werken. Bij de
uitwerking werd speciaal om aandacht gevraagd voor de ondeniverpen personeel, financiën,
en risico's. ln oktober 2013 kwam dit bestuurlijk overleg weer bijeen en presenteerde de
directie Gevulei een gedetailleerde uitwerking van deze twee rechtsvormen, waarvan in
onderstaand overzicht de meest belangrijke verschillen zijn weergegeven:

Wie stelde
rechtsvorm in?

Hoe de rechtsvorm
te
besturen ?

Hoe directe invloed
verkrijgen?

Hoe ligt het
financieel risico? ~

Gemeenschappelijke regeling

Colleges en Gemeenteraad

via een verplicht Algemeen Bestuur
en Dagelijks Bestuur
de bestuurders komen voort uit de
deelnemende gemeenten
via de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen
via het Bestuur
via het Directie statuut

deelnemende gemeenten dragen
(naar rato) gezamenlijk risico

Stichting

Colleges (voorhangprocedure)

door oprichter aan te wijzen
bestuurders (ergo: keuze-vrijheid in
bestuurders)

via statutaire bepalingen (notariële
akte)
via het stichtingsbestuur
via het Directie statuut

risico binnen de stichting is statutair
bepaald
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Hoe de rechtsvorm
te
verantwoorden?

Hoe ligt het
toezicht?

Hoe in relatie tot
personeel?

Welke rechtspositie
personeel?

DB leden richting AB leden -

AB leden richting eigen College
College richting Gemeenteraad

verplichte meldingen (jaarrekening,
begroting) bij Gedeputeerde Staten

éénzijdig aanstelling als ambtenaar

volgt arbeidsvoonivaardenregeling van
de Gemeente Leiden

stichtingsbestuur
Individuele leden aan eigen college
(evt. via bepalingen)

géén

arbeidsovereenkomst

CAO Kringloopbranche (optioneel)

Op basis van de uitwerking tussen een eventuele nieuw op te richten gemeenschappelijke
regeling of stichting, werd door de bestuurders de voorkeur uitgesproken voor een stichting
als meest ideale rechtsvorm voor de continuïteit van kringloopbedrijf Het Warenhuis. De
redenen hiervoor waren:
- Bij een stichting is er keuzevrijheid in samenstelling (bij een GR is sprake van een

verplicht AB en DB, elk bestaande uit leden van de deelnemende
gemeentebesturen);

- Een stichting geeft gemeenten meer flexibiliteit in de invloed die ze kunnen uitoefenen
op de bedrijfsvoering, besluiten en behalen beoogde doelen van de rechtsvorm dan
een GR;

- Bij een GR is het financieel risico geheel voor de deelnemende gemeenten, bij een
stichting is het risico statutair bepaald;

- Een stichting geeft meer flexibiliteit in de personele uitwerking (bij een GR is de
aanstelling als ambtenaar, bij een stichting kan het personeel ook aanstelling bij CAO
kringloopbedrijven krijgen).

Op woensdag 9 oktober 2013 verzocht het bestuurlijk overleg vanuit de gemeenten Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude aan de directie Gevulei, om de stichting als nieuwe
rechtsvorm voor Het Warenhuis 2016 verder te concretiseren. Voor de besluitvorming over
kringloopbedrijf het Warenhuis heeft het Bestuur van de Gevulei dit door de directie Gevulei
nader laten uitwerken in de notitie “Het Warenhuis 2016".

Conclusies notitie “Het Warenhuis 2016".
Het bestuurlijk overleg Gevulei heeft Het Warenhuis mee gegeven dat het bedrijf, wanneer
de Gevulei op 1 januari 2016 ophoudt te bestaan, op eigen benen zal moeten staan en een
minimaal kostenneutrale exploitatie moet zien te realiseren. Om dit zo optimaal mogelijk te
kunnen verwezenlijken is er voor Het Warenhuis een rechtsvorm nodig die de mogelijkheden
biedt om commerciële activiteiten te ontplooien maar tevens voldoende (rechts-) zekerheid
biedt ten aanzien van het huidige personeel en de maatschappelijke doelstellingen van het
kringloopbedrijf Het Warenhuis. Een stichting als rechtsvorm voldoet hier aan doordat de
stichting volledig aan het economisch verkeer kan deelnemen, behaalde winsten
terugvloeien in de stichting en hiermee ten goede komen aan de vereiste milieu- en sociale
doelstellingen en doordat deze rechtsvorm ruime potentie aan de deelnemende gemeenten
biedt om te bepalen in welke mate men invloed wil hebben op de aansturing van die stichting
en daarmee (eventuele) risico”s af te bakenen.
Met een commerciële ondernemingslust waarbij economische bedrijfsprincipes en een
strakke bedrijfsvoering essentieel zijn, toont de meerjarige exploitatiebegroting aan dat
stichting Het Warenhuis 2016 een gezond bestaansrecht kent. De twee elementaire
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aandachtspunten daarbij zijn de succesvolle continuering (of verscherping) van lopende
contracten en afspraken, naast de realisatie van de financieringsbegroting (ook: het
startkapitaal). Met een stichting als rechtsvorm zal de arbeidsrechtelijke situatie van de 15
(vaste) medewerkers weliswaar wijzigen (eenzijdig aanstellingsbesluit versus
arbeidsovereenkomst) maar de stichting heeft de regie of dit substantieel plaatsvindt of niet.
Doordat de CAO Kringloopbranche (momenteel) niet algemeen verbindend is, kan de
stichting deze medewerkers derhalve een identiek salarispakket bieden als onder de
Gevulei, waarmee het aantal bezwaren tegen het ontslagbesluit naar verwachting nihil zal
zijn. Tevens biedt de stichting een mogelijkheid tot aansluiting bij het ABP- pensioenfonds en
is de stichting -in tegenstelling tot de Gevulei- géén eigenrisicodrager in de zin van de WW-
uitkering.

4. Afstemming
De gemeenten Leiderdorp (Eric van Zundert) en Leiden (Paul de Lorme van Rossem)
hebben het collegevoorstel voor de vier gemeenten opgesteld. het concept is voorgelegd
aan beleidsmedewerkers van de gemeente Oegstgeest en Zoetenivoude.
Voor de formulering van de financiële, personele en organisatorische consequenties
alsmede de juridische consequenties uit het voorstel is advies gegeven door Servicepunt 71
(Corrina van der Gaag, Cock van Vliet en Max Waaning) en de gemeentejurist van de
gemeente Leiden (John Olivier). Het concept collegevoorstel is voorgelegd aan de directie
Gevulei (Frans Pot, Jan Wessendorp) en afgestemd met de beleidsmedewerker Gevulei
(Bart Groen) en Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden (Ralph Veelenturf).
Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden heeft aangegeven dat zij als beheerder na willen
kunnen gaan of de afvalbeheertaken (inzameling en veniverking van huisraad en wit- en
bruingoed) op deze manier het meest kosten-efficiënt georganiseerd worden. Stedelijk
beheer heeft hiervoor als voonivaarde gesteld dat er een ondernemingsplan moet worden
opgesteld.
De gemeente Oegstgeest heeft aangegeven dat het college van Oegstgeest eind 2013 heeft
besloten een aantal alternatieven voor de doorstart van Het Warenhuis te willen
onderzoeken op haalbaarheid en deze alternatieven onderling te willen vergelijken. Het
betreft alternatieven zoals het samenwerken met Katwijk of met (lokale) initiatieven vanuit de
samenleving, het in eigen beheer oprichten van een kringloopwinkel of het helemaal stoppen
met kringloopactiviteiten. Om deze reden kan wethouder Roeffen op dit moment niet de
verantwoording nemen dit gezamenlijk opgestelde conceptbesluit in het college van
Oegstgeest te agenderen. Daarnaast is in Oegstgeest i.v.m. de verkiezingen geen
raadsvergadering gepland in maart, waarmee definitieve vaststelling in deze gemeente
sowieso niet voor de verkiezingen plaats zou kunnen vinden.

5. Financiëlemersoneleen organisatorische consequenties

Financiën
Een stichting is een rechtsvorm om economische activiteiten van Het Warenhuis 2016 verder
te (blijven) ontplooien tenivijl haar milieudoelstellingen en sociale doelstellingen blijven
gehandhaafd. De stichting dient zichzelf te bedruipen, oftewel kostendekkend te opereren.
Dit is als uitgangspunt opgenomen in het verzoek aan de deelnemende gemeenten om
nader uit te werken in een bedrijfsplan. De stichting berekent de kosten van haar
werkzaamheden aan de deelnemende gemeenten door op basis van de daadwerkelijk
geleverde diensten. Een stichting mag tevens vreemd vermogen aantrekken, zoals
sponsorgelden en subsidies. Dit geeft het kringloopbedrijf meer speelruimte dan in de
huidige situatie. Het financieel risico ligt niet bij de deelnemende gemeenten, maar bij het
stichtingsbestuur en is statutair bepaald. Bij faillissement wordt de stichting ontbonden.

Per 1 januari 2016 zal de gemeenschappelijke regeling Gevulei zijn opgeheven. Voor wat
betreft de financiële afwikkeling van deze regeling dient echter wel rekening te worden
gehouden met een aantal doorlopende kosten ná 1 januari 2016. Dit geldt in beperkte mate
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voor de kerntaak afvalverwerking; de verwachting is dat de gemeenten op de kerntaak met
de financiële afwikkeling een batig bedrag uitgekeerd krijgen welke a¿<omstig is uit de
reserves op deze taak. Voor de plustaak (kringloopwinkel Het Warenhuis) geldt dat de
doorlopende kosten na 1 januari 2016 substantiëler zijn. Te denken valt hierbij onder andere
aan de kosten voormalig personeel die doorlopen ná 2015. Het Warenhuis beschikt niet over
een reserve. De deelnemende gemeenten aan de plustaak (Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest,
Zoetenivoude en Kaag en Braassem) dienen dan ook rekening te houden met kosten in de
afwikkeling, ook als ze niet deelnemen aan de stichting Het Warenhuis 2016. Zij zullen een
eindafrekening krijgen van hun aandeel in de doorlopende kosten door langlopende
verplichtingen of naheffingen na 1 januari 2016. Voor de deelnemende gemeenten aan Het
Warenhuis 2016 geldt dat voor de doorlopende kosten een voorziening worden gecreëerd
die kan worden opgenomen in de exploitatiebegroting van de stichting. Over de afwikkeling
van de Gevulei dient (nog) worden besloten door het Bestuur Gevulei. ln het dictum besluit is
opgenomen dat de Gevulei de gevolgen van de liquidatie in beeld moet brengen, zodat de
deelnemende gemeenten deze informatie kunnen gebruiken in het op te stellen bedrijfsplan.

De stichting Het Warenhuis 2016 zal bij de start genoodzaakt zijn om de nodige
investeringen ten behoeve van haar bedrijfsvoering te plegen. Het batig saldo van de
gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude voor de kerntaak Gevulei per
1-1-2016 kan worden ingezet als startkapitaal aan de nieuwe stichting om voortvarend te
kunnen starten per 1-1-2016. Dit dient te worden uitgewerkt in het nog op te stellen
bedrijfsplan voor de nieuwe stichting.

Organisatorische aspecten
Een stichting heeft doorgaans een ideëel doel. De stichting mag materiele of commerciële
activiteiten uitvoeren en daarbij een winstoogmerk kennen. De eventuele behaalde winsten
moeten binnen de stichting blijven en aangewend worden voor haar doelstelling en mogen
niet worden uitgekeerd aan derden. Bestuurders en oprichters van een stichting zijn niet in
loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. De stichting kan wel werknemers
in dienst hebben.
De stichting heeft een sociale doelstelling voor inwoners van de regio. Het is wenselijk om de
samenwerking met andere bedrijven met een sociale doelstelling te intensiveren. Zo kan de
stichting kringloopbedrijf Het Warenhuis actief de samenwerking zoeken met regionale
bedrijven die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, zoals de
Maregroep en de Zijl Bedrijven.
Het voorstel voor de stichting een bestuur in te stellen dat wordt gevormd door meerdere
personen die directe leiding geven aan de stichting. ln het dictum besluit is hierover een
besluitpunt opgenomen. De rol van directeur kan worden belegd bij een ambtenaar van een
van de deelnemende gemeenten. Dit wordt door de gemeenten Leiderdorp, Leiden,
Oegstgeest en Zoetenivoude nader uitgewerkt in de statuten van de stichting.
ln een jaarlijkse cyclus van begroting, kwartaalcijfers afgezet tegen de begroting, de
jaarrekening en een één op één gesprek tussen de Raad van Toezicht en de externe
accountant, accountmanager bank wordt het financiële toezicht op de stichting Het
Warenhuis geborgd. Een stichting met Raad van toezicht geeft de deelnemende gemeenten
meer waarborgen voor een transparante, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. ln het
dictum besluit is een besluitpunt opgenomen om over het instellen van een Raad van
Toezicht.

Personele aspecten
Binnen het huidige kringloopbedrijf Het Warenhuis is een 15- tal medewerkers in een vast
dienstverband aangesteld bij de Gevulei. Op dit personeel zijn de rechtspositieregelingen
van de gemeente Leiden van toepassing; dit betekent concreet dat de
Arbeidsvoonivaardenregeling gemeente Leiden (AVR) en het Sociaal Statuut Gemeente
Leiden van toepassing zijn. indien de huidige gemeenschappelijke regeling eindigt en er een
nieuwe rechtsvorm wordt opgericht, zal dit tot consequentie hebben dat er een ontslagbesluit
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moet volgen bij de huidige regeling (is: Gevulei) en er een aanstellingsbesluit moet volgen bij
de nieuwe rechtsvorm (is: stichting Het Warenhuis 2016).
Hoewel de medewerkers bezwaar kunnen maken tegen het ontslagbesluit van 31 december
2015, is de verwachting dat hiervan géén gebruik zal worden gemaakt. Immers, de positie
annex het werk van de medewerkers blijft behouden in de nieuwe rechtsvorm, stichting Het
Warenhuis 2016.
In het kader van een goed werkgeverschap wordt voorgesteld om de stichting de opdracht te
geven om de vaste werknemers van het huidige kringloopbedrijf over te nemen en ze een
vergelijkbaar arbeidsvoonlvaardenpakket aan te bieden middels aansluiting bij de
Arbeidsvoonivaardenregeling gemeente Leiden (AVR) en het Sociaal statuut gemeente
Leiden en aansluiting bij het ABP Pensioenfonds. Dit dient te worden uitgewerkt in het nog
op te stellen bedrijfsplan en te worden vastgelegd in de statuten voor de nieuwe stichting.

6. Juridische consequenties

De overgang van de werkzaamheden van een publiekrechtelijke organisatie
(gemeenschappelijke regeling) naar een privaatrechtelijke organisatie (stichting) is een
privatisering van het bedrijf. ln de statuten kan worden geregeld dat het bestuur
verantwoording aflegt aan de deelnemende gemeente(n). De bestuurders zijn niet
aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij er sprake is van een onbehoorlijk
bestuur. Tot ontbinding van de stichting wordt overgegaan indien dat volgens de statuten
nodig is, als gevolg van een faillissement of door een besluit van de rechter. Ook het bestuur
kan tot ontbinding besluiten, de voorwaarden daarvoor zijn doorgaans in de statuten
geregeld. Dit dient te worden uitgewerkt in de nog vast te stellen statuten voor de nieuwe
süch¿ng.

7. Communicatie

De bekendmaking van het collegebesluit geschiedt middels de B&W besluitenlijst.

8. Medezeggenschag

De GR Gevulei heeft minder dan 50 werknemers in dienst. De GR heeft daarom geen
Ondernemingsraad. De werknemers dienen door de directie van de Gevulei geïnformeerd te
worden over de besluitvorming omtrent de toekomst van Het Warenhuis.

9. Evaluatie

De stichting Het Warenhuis dient jaarlijks bij het aanbieden van de jaarstukken verslag uit te
brengen van de uitgevoerde activiteiten en de geleverde prestaties.
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