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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat er drie nieuwe leden voor de Rekenkamercommissie Leiden-
Leiderdorp geselecteerd zijn die in de raad van Leiden benoemd zullen worden en waarmee 
de Leiderdorpse raad op 4 maart mee kan instemmen. Er wordt een raadsvoorstel opgesteld 
door de griffie.  

4. Verkeerscirculatie Amaliaplein
Drie insprekers bepleiten het ontlasten van de woonwijken rondom de Ericalaan en de Simon 
Smitweg. Ze wijzen met name op de stijging van het geluidsniveau, toename van 
verkeersonveiligheid en afname van de luchtkwaliteit. Ze betreuren het dat er in de 
uitkomsten van het onderzoek van Movares niets terug komt over de varianten die vorig jaar 
vanuit de wijk en bewoners aan het college gepresenteerd zijn. 

Diverse fracties wijzen op het missen van een aantal perspectieven in het rapport van 
Movares en benadrukken de nadelen van zowel de E1S2 als de E2S2 variant. 
Zo benoemen de fracties het dilemma van de Hoofdstraat en uiten zorgen over het lokale 
verkeer en de luchtkwaliteit. Er wordt aandacht gevraagd voor langzaam verkeer en de 
inrichting van de kruisingen. De raad vraagt zich af waarom de voorkeursvariant van een 
rondweg niet is meegenomen in het onderzoek. De raad had graag duiding gezien van het 
college bij het rapport. 

Wethouder Joosten geeft aan dat de voorgestelde scenario’s in het rapport van Movares  tot 
stand zijn gekomen in samenspraak met bewoners in 2017. Daarna is een aantal scenario’s 
toegevoegd. Wethouder geeft aan dat er, ondanks dat er verkeerstechnisch gezien een goed 
voorstel ligt, er ook andere aspecten zijn waar rekening mee gehouden moet worden zoals 
luchtkwaliteit. College is zich bewust van het feit dat ieder scenario een aantal risico’s kent 
en zal overwegende dit alles een besluit nemen. De wethouder geeft aan de mitsen en maren 
vanuit de raad voor de E1S2 en E2S2 varianten mee te nemen. Hierbij komt ook een 
gedetailleerdere uitwerking op financieel en verkeerstechnisch gebied. In de verdere 
uitwerking van de varianten voor de verkeerscirculatie Amaliaplein zullen bewoners 
gesproken en betrokken worden. 

5. Verhuiscarrousel Sterrentuin aanvullend krediet
Het merendeel van de fracties kan zich vinden in voorliggend voorstel en roept het college op 
de gekozen weg verder in te slaan. Daarbij wordt enige kritiek geuit over de onvoorziene 
kosten en de onvolledigheid in de gedane aanbesteding wat betreft het tijdelijk inrichten en 
openhouden van de bibliotheek. Daarnaast wordt bezorgdheid geuit over het financiële 
overzicht en wordt de vraag opgeworpen of er nog onvoorziene kosten zijn. 

Alle fracties vragen aandacht voor het open houden van de bibliotheek en vinden sluiting 
onaanvaardbaar. Daarnaast constateert de raad onvolkomenheden in het voorstel ten 
aanzien van ICT, huisvesting van het Museum en de bibliotheek. Men vraagt zich af of de 
overschrijdingen aan bouwkosten de enige kosten zijn die hoger uitvallen. 



D66 wil graag een volledig uitgewerkt plan zien waarin alle consequenties uitgewerkt zijn 
voordat ze een beslissing neemt. De andere fracties achten het huidige voorstel rijp voor de 
raad van 4 maart. De raad blijft graag geïnformeerd en vraagt een update te ontvangen voor 
het zomerreces 2019. 

Het college benadrukt dat ze in goed gesprek is met Toverlei en het Museum om tot een 
oplossing te komen binnen de huidige subsidieregeling. Wethouder Joosten geeft aan na te 
gaan of het openhouden van de bibliotheek in de aanbesteding verwerkt kan worden. 
Daarnaast komt het college met een voorstel richting de raad voor een oplossing voor het 
(beperkt) open houden van de bibliotheek. 
Het stuk wordt doorgeleid ter besluitvorming in de raad van 4 maart 2019.

6. Integraal Waterketenplan (IWKp)
Alle fracties benadrukken het gedegen en goed opgezette plan en spreken hun 
complimenten uit richting college en ambtenaren. 

Wethouder Binnendijk geeft aan dat het college, los van het IWKp, onverminderd doorgaat 
met het tegengaan van de gevolgen van klimaatveranderingen en uitvoering blijft geven aan 
klimaatadaptatie en de stresstest. 
De wethouder raadt af dit regionaal opgepakte plan onder te brengen onder het Servicepunt 
vanwege de connectie van dit plan met de beheerplannen. Hierbij is het onderhoud van het 
riool leidend voor de planning. Op deze manier kan werk met werk gemaakt worden en is het 
praktisch voor de afstemming van onderhoud om alle beheerplannen onder eigen beheer te 
houden. 
De wethouder geeft aan dat de effecten van het afvoeren van het hemelwater in het 
slootwater in plaats van naar het riool, pas over veel jaar te bemerken zijn en dus op de 
langere termijn een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Wel is er een direct effect te 
noemen, namelijk dat er door het afvoeren van hemelwater in slootwater in totaliteit minder 
afvoerwater gezuiverd hoeft te worden en de capaciteit hierdoor toeneemt.  
De wethouder geeft aan dat verdere samenwerking binnen het Waterketenplan met andere 
gemeenten in de regio niet mogelijk is omdat gemeente zoals Katwijk en Wassenaar op een 
andere zuiveringskring zijn aangesloten.  

Toezeggingen:

- Wethouder Binnendijk zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van D66 of de 
Vadedo plas in Leiderdorp zwemwater betreft en of deze plas opgenomen moet 
worden in de lijst van gevoelige zwemwateren. 

- De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de VVD wanneer 
de raad het plan mag ontvangen over de adequate levering van bluswater ten 
behoeve van brandbestrijding. 

Het stuk wordt doorgeleid ter besluitvorming in de raad van 4 maart 2019.

7. RDOG zienswijze concept Kadernota RDOG 2020
De raad stemt unaniem in met de zienswijze op de concept kadernota 2020 van de Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). 

Wethouder Beekhuizen geeft aan dat het college als opdrachtgever in het 
portefeuillehoudersoverleg heeft aangegeven uit te gaan van een indexeringspercentage van 
3,2% en verwacht dat de RDOG in gesprek gaat met de financiële werkgroep. De wethouder 
geeft aan dat er vooralsnog geen rekening gehouden wordt met een hoger 
indexeringspercentage en dat door het vaststellen van het indexeringspercentage 
tussentijdse wijzigingen van het percentage zo veel mogelijk opgevangen kunnen worden. 



De wethouder geeft aan dat de RDOG bij de begroting terug komt op de kwestie van het 
personeelstekort. De wethouder geeft ook aan dat maatschappelijke zorg in 2021 de taak 
wordt van de individuele gemeentes. Het college werkt eraan dit vorm te geven zowel in 
Holland Rijnland verband als in de Leidse regio. Daarnaast wordt er samen met de RDOG 
gekeken wat dit gaat betekenen voor hun dienstverlening. 

Toezeggingen:

- De wethouder zegt toe voor de raad van 4 maart schriftelijk terug te komen op de 
vraag over de extra voorziening van 113k euro die genomen is wanneer er sprake is 
van een indexeringspercentage van 4,06%. Daar is op dit moment geen rekening mee  
gehouden in de begroting. De vraag van het CDA over waar de extra voorziening van 
113k euro uit bestaat wordt hierbij meegenomen (gedeeltelijk zijn het de kosten voor 
indexering, toename inwonersaantal, kosten voor het vaccinatieprogramma en de 
nieuwe taken van Veilig Thuis). Het CDA vraagt of er feitelijk niet slechts een 
overschrijding van 8k euro is voor de toename van het inwoneraantal. 

- De wethouder zegt toe de tekstsuggestie over het indexeringspercentage van de 
PvdA voor de zienswijze over te nemen (RDOG Zienswijze concept kadernota RDOG 
2020 Bijlage 1 concept brief raad). De zin: “Voor nu gaan we er zonder tegenbericht 
vanuit dat u in de begroting de indexering toepast die is afgesproken” wordt 
daarmee vervangen door: “Wij dringen er op aan om in de begroting 2020 een 
indexering toe te passen zoals is afgesproken van 3,2%.”

Het stuk wordt doorgeleid ter besluitvorming in de raad van 4 maart 2019.

8. Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2019
Na de aangehouden behandeling van de APV Leiderdorp 2019 in de raad van 28 januari 
wordt in het Politiek Forum van 18 februari de volgende amendementen en motie 
besproken:
 
190304 1B Amendement LPL APV artikel 2.48b rookverbod
190304 2A Amendement LPL APV artikel 2.48a Nepwapens
190304 3A Amendement LPL APV artikel 2.31c Spijzen/drank terras
190128 4A Amendement LPL APV artikel 2.45 Betreden plantsoenen
190304 5B Amendement LPL APV artikel 2.6a Gemeentewapen/vlag
Ingetrokken 190128 6 Amendement LPL APV artikel 2.73b Carbidschieten 
190128 7 Amendement VVD APV artikel 5.15 Ventverbod
190128 9 Amendement VVD APV artikel 2.57 Loslopende honden
190128 10 Amendement CU SGP APV artikel 4.15 Reclame kansspelen
190304 11 Amendement D66 APV artikel 2.73b Carbidschieten

Motie APV Positieve fictieve beslissing 
College geeft aan de motie in het college te bespreken en in de raad van 4 maart toe te 
lichten. College geeft aan een schriftelijke reactie te geven op deze motie voorafgaand aan 
de raad. 
Het stuk wordt doorgeleid ter besluitvorming in de raad van 4 maart 2019.

9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 



Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 25 maart 2019

De griffier, De voorzitter,
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