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1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

Een ordevoorstel van GrL om de vergadering i.v.m. de lengte van de agenda te spreiden over 
twee avonden vindt geen bijval. GrL verklaart daarop om 23.30 de vergadering te verlaten. 
De partij vindt dat de raad zichzelf en de burgers niet serieus neemt door zich in 1 avond 
door zoveel belangrijke onderwerpen heen te haasten. 
 

3. Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio 
De klankbordgroep zal zijn werkzaamheden voortzetten totdat ook de discussie over 
de vorm van samenwerking is afgerond. Binnenkort komt de concept-toekomstvisie 
richting raad voor wensen en bedenkingen. 

 Raadsvraag 59 D66 Onderzoek naar duurzaamheid van gemeentelijke 
elektriciteitsinkoop 
D66 kondigt aan in de raad van 4 juli met een motie te komen t.a.v. de 
duurzaamheidsagenda. 

 
 

4. Leidse Ring Noord, besluitvorming over kaders 
 
Insprekers: de heer Den Bakker, de heer Witte, mevrouw Zuidervaart, de heer Lex de Jonge, 
de heer Andreas van den Burgh namens Stichting Wijkbelang Ringweg Oost en de heer Jan 
de Vries namens Rijnhart Wonen 
schriftelijke inspraak van de heer Deelen in het raadsinformatiesysteem geplaatst 
 
De vraag aan de raad is de ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor de drie tracédelen 
gezamenlijk en per individueel tracédeel van de Leidse Ring Noord vast te stellen.  
 
Met uitzondering van de heer De Vries uiten alle insprekers hun zorgen over de overlast die 
zij vrezen nadat het tracé Oude Spoorbaan is aangepast. Zij zijn van mening dat met name de 
voorgestelde snelheid van 80 km hier debet aan zal zijn. De heer De Vries van Rijnhart 
Wonen ziet in de nieuwe invulling van het tracé een verbetering voor de meeste huurders, 
omdat er veel minder verkeer door het dorp zal gaan. 
 
Ook in het Forum spitsen de vragen zich toe rond de snelheid. 60 km is voor de meeste 
partijen aanvaardbaar. Het college plaatst vraagtekens bij het feit of Leiden bereid blijft de 
huidige uitvoering van de weg te financieren als de snelheid wordt teruggebracht. Het 
college stelt dat Leiderdorp door 3,5 miljoen euro te investeren het eigen beleid realiseert en 
dat de uitvoering door de samenwerking met Leiden maximaal op onze wensen is afgestemd. 
Het in- stemmen met het gezamenlijk kaderbesluit betekent niet dat Leiderdorp meer dan 
3,5 miljoen moet betalen of dat Leiderdorp inspraak heeft in de uit voering van het Leidse 
deel  en omgekeerd. Over de uitvoeringsbesluiten voor het Leidse deel beslist de Leidse raad, 
over de uitvoeringsbesluiten voor het Leiderdorpse deel gaat de Leiderdorpse raad. Bij de 
uitvoeringsbesluiten komt  een dekkingsvoorstel.  
 
Wat betreft de snelheid verzoekt het Forum het college nog voor de raad te komen met een 
onafhankelijk juridisch advies over de mogelijkheden. Als mogelijk middel voor handhaving 
wordt trajectcontrole gesuggereerd. Ook uit het Forum de wens de fasering zodanig te 



wijzigen dat met name de quick wins op de Oude Spoorbaan eerder gerealiseerd kunnen 
worden.  

 
5. Welstandsnota Leiderdorp 2016 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de Welstandsnota Leiderdorp 2016  en de Nota van 
beantwoording vast te stellen.  
Met uitzondering van GrL zijn alle partijen positief over dit voorstel. GrL is bang voor 

verrommeling van de algemene beeldvorming als burgers meer eigen verantwoordelijkheid 

krijgen. De raad besluit op 4 juli. 

 
 

6. Initiatiefvoorstel VVD Legesverordening 2016 
De VVD stelt voor om de legesverordening zodanig aan te passen dat de uitzondering voor 
het betalen van leges door vrijwilligersorganisaties die in 2016 is komen te vervallen weer 
wordt opgenomen in de legesverordening, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. 
Alle partijen kunnen instemmen met het voorstel, onder voorwaarde dat politieke partijen 

worden uitgezonderd van de vrijstelling. Het college zal de raad informeren zodra een 

gesprek met de Oranjevereniging heeft plaatsgevonden. De raad besluit op 4 juli. 

 
7. Jaarverslag 2015 en resultaatbestemming 2015 

In dit voorstel is de vraag aan de raad het jaarverslag Leiderdorp 2015 met inbegrip van de 
jaarrekening 2015 en de bijbehorende resultaatbestemming vast te stellen. Namens 
Accountantskantoor Ernst & Young zijn de heren Spiessen en Tetteroo aanwezig bij de 
bespreking van dit punt. 
 
De controleverklaring (nu nog in concept, maar voor de raad waarschijnlijk definitief) zal een 
beperking bevatten in verband met de onzekerheid in de decentralisaties. Dit is een landelijk 
probleem. De accountant beveelt aan als gemeenten gezamenlijk actie te nemen.  

Als controleverklaringen van derden niet toereikend zijn leidt dat tot een beperking.  De rest 
van de controleverklaring is goedkeurend, zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid. 

D66 kondigt een amendement aan voor een compliment aan mantelzorgers. Het CDA zal een 
amendement indienen over de bestemming van de gelden voor participatie en integratie. De 
VVD gaat niet akkoord met de voorgestelde 60.000,- voor het op gang brengen van de 
accommodatie carroussel en plaatst vraagtekens bij de effectiviteit van de samenwerking 
met de Leidse sociale dienst.  

Naar aanleiding van het feit dat er binnen de drie decentralisaties geld overblijft vraagt een 
aantal partijen zich af of hulpvragers wel krijgen waar ze recht op hebben. Een onafhankelijk 
orgaan zou dit moeten toetsen. Welke maatregelen neemt het college om in control te 
komen op het gebied van de drie decentralisaties? 

Het college vindt het een goed idee op scholen financiële educatie te geven als gemeente. 
Het college zegt de raad na het zomerreces een uitleg toe over de gevolgen van de 
veranderende rente. 

De raad besluit op 4 juli. 

 
 



8. 1ste Bestuursrapportage 2016 inclusief begrotingswijziging 
De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp 
de lopende begroting uitvoert. De begrotingswijziging vloeit voort uit deze 1ste 
bestuursrapportage 2016. Door deze wijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldo voor 
2016 bijgesteld. Het college zegt toe een volgende keer een leeswijzer toe te voegen en de 
actuele stand van moties op te nemen. De actualisatie van bestemmingsplannen zal eind dit 
jaar zijn afgerond. De raad stelt de uit de bestuursrapportage voortvloeiende 
begrotingswijziging op 4 juli vast. 
 

9. Vaststelling programma indeling 2017 
De raad neemt op 4 juli een beslissing over de nieuwe programma indeling. Een aantal 
partijen vraagt zich af of de gekozen terminologie voor inwoners voldoende duidelijk is. 
 

10. Financiële kadernota 2017-2020 
De bespreking van de kadernota vindt plaats in de raad van 4 juli. 
De VVD dient in de raad een motie in. 

 
11. Voorbereidingsbesluit routenet Leiden-Leiderdorp 

In dit voorstel is de vraag aan de raad een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar 
te stellen voor de uitwerking van de R-Net route Leiden-Leiderdorp. De partijen zijn positief 
over dit voorstel. Na de zomer komt er een informatieavond over openbaar vervoer in breder 
perspectief. Het college heeft aandacht voor de parkeerbelasting bij de nieuw aan te leggen 
bushaltes. De raad neemt op 4 juli een besluit. 
 
 

12. Vergunningverlening bij evenementen 
Bespreekdoel: de portefeuillehouder legt verantwoording af over de uitvoering van het door 
de raad vastgestelde beleid, in dit geval de procedure rond de vergunningverlening. Naar 
aanleiding van het aangeleverde dossier concludeert het merendeel van de partijen dat er 
goed gehandeld is. D66 is van mening dat er niet om een dossier is gevraagd maar om een 
kleine notitie. Er moet met name aandacht zijn voor alcohol en drugsbeleid bij evenementen 
en voor handhaving. De portefeuillehouder geeft aan dat er druk gewerkt wordt aan een 
evenementenbeleid, er zijn gesprekken gevoerd met omwonenden en er zijn 
vooronderzoeken gedaan. Ondanks overlast die sommige inwoners ervaren  moet het 
mogelijk blijven  feesten te organiseren en zij zoekt constant naar een modus om alles in 
goed banen te leiden. 
 

13. Rondvraag 
Geen. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.55 uur. 

 
 

   


