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Agenda:    
1.    Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Inspreken 
4. Benoeming Commissielid 
5. Vragenronde 
6. Begrotingswijziging 1 tot en met 4 
7. Voorjaarsnota en begrotingswijziging 5 
8. Financieel kader nota 2010-2013 
9. Krediet inrichtingsconcept nieuwe gemeente huis 
10. Shared Service Center Leidse Regio 
 

 
1. Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Inspreken 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 
 
4. Benoeming Commissielid 
 

De heer J.H. Van Beek wordt benoemd tot burgerraadslid. 
 

5. Vragenronde 
 

Er zijn geen vragen ingediend 
 

6. Begrotingswijziging 1 tot en met 4 
Zonder stemming wordt besloten conform de verschillende voorstellen. 
 



NOTULEN GEMEENTERAAD LEIDERDORP dd 13 juli 2009 

 

 

125 

125 

7. Voorjaarsnota en begrotingswijziging 5 
 

De fractie van de VVD vindt de resultaten en de reactie van het college daarop teleurstellend. Dat neemt geen 
maatregelen. Hij is met name verbaasd over het feit dat het college de aanbesteding uitstelt om ontwikkelingen bij 
het sociaal-cultureel  werk af te wachten. Dat is een vreemde zaak.  
De VVD stemt in met de beslispunten. 
 

De fractie van de PvdA stelt dat het niet eenvoudig is de begroting 2009 sluitend te maken. Hij is het niet eens 
met de VVD dat het college geen enkele maatregel zou nemen. Daar worden met de volgende agendapunten wel 
aanzetten toe gedaan. De VVD heeft zelf nog geen enkele suggestie voor verandering van beleid ingebracht.  
De PvdA verwacht van het college maatregelen nu blijkt dat inkomsten en uitgaven uiteen lopen, dat de raad goed 
op de hoogte gehouden wordt en dat deze op tijd wordt geconfronteerd met eventueel noodzakelijke ingrijpende 
wijzigingen op de begroting.  
 

Ook de fractie van het CDA maakt zich grote zorgen. In de commissievergadering heeft het CDA al gesproken 
over oplossingen en zal daar bij de kadernota op terug komen. De VVD herhaalt slechts haar opmerkingen, 
gemaakt bij de algemene beschouwingen.  
 

De fractie van BBL meent dat tijdens de laatste commissievergadering is afgesproken dat de verschillende 
fracties zullen trachten de problemen gezamenlijk op te pakken. Hij stelt vast dat er nu weer verwijten worden 
gemaakt. De kadernota komt dit jaar te laat. Nu moet al bekeken worden waar besparingen gerealiseerd kunnen 
worden. De voorjaarsnota beslaat slechts 3 tot 4 maanden van dit jaar en verwacht mag worden dat de financiële 
problemen van het kabinet neergelegd zullen worden bij de burger door een verlaging van het gemeentefonds.  
De fractie van BBL verwijst naar haar opmerkingen in de commissie over de voorjaarsnota en vraagt het college 
de zaken, die toen genoemd zijn, goed in de oren te knopen en hard aan de slag te gaan ten behoeve van een 
zowel in financieel als technisch opzicht betere najaarsnota.  
BBL stemt in met het voorstel. 
 

Ook de fractie van GL is niet blij met deze tussenstand van de financiële situatie. Er moet gezamenlijk gezocht 
worden naar een oplossing.  Daartoe zal de raad op 17 augustus nader worden geïnformeerd. 
Bij de behandeling van de kadernota zal GL kaders meegeven en richting aangeven. 
Zij stoort zich aan de opmerking van de VVD over het sociaal-cultureel werk. Uit de presentatie bleek nieuw elan 
en nieuwe plannen. Het is begrijpelijk dat het college daarop wil wachten.  
GL stemt in met het voorstel. 
 

Wethouder Gardeniers  deelt de raadsbreed uitgesproken zorgen. In de voorjaarsnota kan het college slechts de 
wijzigingen aangeven en niet de voortgang. De VNG is nog steeds in onderhandeling met het rijk over de 
verdeling van het gemeentefonds en het college hoopt dat er snel een definitief standpunt komt.  
Natuurlijk praat het college over maatregelen. De beslissing betreffende het sociaal-cultureel werk is er op gericht 
het kind niet met het badwater weg te gooien. Daarnaast spelen ook de menselijke kant, de personen die in dienst 
zijn van het sociaal-cultureel werk, en de ambtelijke capaciteit een rol; een aanbesteding kost veel tijd.  
De wethouder is blij met de oproep om de problemen gezamenlijk op te pakken; op 17 augustus wordt daarvoor 
een voorstel gedaan. Hij trekt zich de opmerking over inhoudelijke onjuistheden in de voorjaarsnota aan en zal er 
voor zorgen dat de cijfers dan kloppen.  
 

Tweede termijn 
 

De fractie van de VVD stelt dat juist zij de afgelopen jaren voorstellen heeft gedaan voor de verbetering van de 
financiële situatie. Nu ligt de bal echter aan de andere kant. Ondanks dat zal de VVD voorstellen doen bij de 
kadernota. Zij heeft nog geen inhoudelijke reactie van de andere partijen gehoord. 
 

De fractie van het CDA constateert dat de VVD in haar oplossingen alleen kijkt naar de uitgavenkant en weigert 
naar de inkomstenkant te kijken. Alle partijen hebben aangeboden op 17 augustus aanwezig te zijn om 
gezamenlijk tot een oplossing te komen.    
 

De fractie van de VVD zal uiteraard voluit meewerken in de werkgroep Financiën.  
 

De raad besluit conform voorstel.  
 

8. Financiële Kadernota 2010-2013 
 
De fractie van de VVD merkt op dat ook de kadernota een zorgelijk beeld laat zien. Zij wil haar inhoudelijke 
opmerkingen, gemaakt  in de commissie, niet herhalen.   
Het college vraagt de raad een kader mee te geven. De VVD wil zich ivm de verkiezingen volgend jaar beperken 
tot een kader voor 2010 en dient een motie in.  
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MOTIE 

 

- Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 8 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 13juli 2009 

 

Onderwerp: Financiële kadernota 2010-2013 

 

De Raad, gehoord de beraadslaging, 

- overwegende dat het college de raad heeft verzocht een kader mee te geven voor de financiën  voor de jaren 2010-

2013 

 

Stelt het volgende kader vast voor de begroting van 2010: 

1. De begroting dient structureel sluitend vastgesteld te worden. 

2. De OZB wordt niet verhoogd behoudens inflatiecorrectie. 

3. Er wordt geen nieuw beleid vastgesteld vanuit de gemeente zelf. Hierbij zijn de punten inbegrepen die onder 

autonome ontwikkelingen zijn gepresenteerd in de financiële kadernota maar die wel keuzemogelijkheden 

bevatten. Ook bestaand beleid wat nog niet in de begroting is opgenomen kan niet worden uitgevoerd. 

4. Er wordt zeer terughoudend omgegaan met kortingen op kleine gesubsidieerde verenigingen en instellingen. 

5. Het college zet zich voluit in om alle samenwerkingsverbanden waarin Leiderdorp participeert aan te zetten 

tot bezuinigingen in gelijke mate als de daling van de bijdrage uit het gemeentefonds voor de gemeenten. 

6. Overige instellingen en uitvoerders van gemeentelijk beleid (gesubsidieerd en overig) op de nullijn. Dit 

betekent voor de instellingen met medewerkers waar (CAO) verhogingen van toepassing zijn dat deze 

kostenverhoging binnen een gelijkblijvende subsidie moet worden gecompenseerd. 

7. De personele formatie wordt niet uitgebreid zoals is voorgesteld in de kadernota. 

8. Ambities dienen daadwerkelijk aangepast te worden aan de financiële mogelijkheden en beperkingen. 

9. De Nuon gelden worden zodanig ingezet dat het dividendverlies structureel wordt gecompenseerd.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

VVD Ino Cooijmans  
 

Mbt punt 4 van de motie stelt de VVD dat er voor kleine verenigingen relatief grote schade ontstaat door relatief 
zeer kleine bezuinigingen. Indien nodig kiest deze fractie voor een relatief kleine bezuiniging op de grote 
instellingen. 
De VVD heeft uitgebreid antwoord gekregen op haar vragen over de exploitatielasten van het sociaal-cultureel  
centrum. Hieruit blijkt dat het onterecht is, dat de € 15.000,- van de exploitatielasten van de Muzenhof worden 
doorgeschoven naar het sociaal-cultureel centrum. De heer Cooijmans heeft gezien dat op zondag 12 juli alle 
lichten brandden in de bibliotheek. Dat zal de exploitatielasten nadelig beïnvloeden.  
 
De fractie van de PvdA constateert dat ook het perspectief van het kader voor het komend jaar niet positief is. Dat 
wordt vooral veroorzaakt door de inkomstenkant, waarop bijna niet gestuurd kan worden. Dat betekent dat er goed 
naar de uitgavenkant geleken moet worden.  
De PvdA betreurt het zeer dat de precariorechten teruggegeven moeten worden aan de energiemaatschappijen. 
Dat wordt niet gecompenseerd in het gemeentefonds.  
De VVD heeft zich inderdaad ingespannen om alternatieven te bedenken om het begrotingstekort op te lossen. 
Dat verdient een pluim. De voorstellen waren echter niet onbetwist. Bij een begrotingstekort kan men pogen de 
inkomsten uit OZB en andere regelingen te verhogen of men kan pogen via de uitgaven de tering naar de nering 
te zetten.  
 
De fractie van de VVD stelt dat het niet altijd of of is. Men kan ook pogen aan beide kanten te werken. 
 
De fractie van de PvdA is het hier mee eens, maar stelt dat de VVD elke lastenverzwaring voor de burger uitsluit. 
Dat betekent dat de OZB niet mag worden verhoogd. Dat maakt het bijzonder moeilijk om geen grote schade aan 
te brengen aan organisaties en voorzieningen.  
 
De fractie van BBL is het hier niet mee eens. De inkomstenkant bestaat uit een direct en een indirect deel. Via de 
OZB wordt de burger direct belast, maar men kan ook de producten kostendekkend maken.   
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De fractie van de PvdA weet dat er bijvoorbeeld via een aantal vergunningen nog inkomsten te genereren zijn. De 
OZB is echter het belangrijkste element. De PvdA pleit niet voor een sterke verhoging, maar is indien nodig bereid 
de OZB met 1 of 2% meer dan de inflatiecorrectie te verhogen.  Bij het zoeken naar een oplossing moet dus zowel 
naar de inkomsten- als de uitgavenkant gekeken worden. Zij stemt in met een aantal punten in de motie van de 
VVD met als belangrijkste punt de uitbreiding van de formatie. Zij is ervan overtuigd  dat er een uitbreiding van de 
formatie nodig is, maar dat betekent nog niet dat deze ook in moeilijke tijden voor 100% moet worden uitgevoerd. 
Zij vraagt het college deze nog eens kritisch te beschouwen. Dat geldt ook voor de kortingen op kleine 
gesubsidieerde verenigingen en instellingen. Zij vraagt het college te onderzoeken of er een goede balans 
gevonden kan worden tussen het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en de zorg voor een goede 
financiële huishouding.  
De Nuon-gelden vormen het belangrijkste punt. Zij is het eens met punt 9 van de motie en vraagt het college om 
een beleidsdocument waarin de Nuon-geleden intelligent en slim worden ingezet, zodat Leiderdorp daar in de 
komende jaren financieel voordeel van heeft. 
 
De fractie van BBL merkt op dat al is afgesproken dat het college begin juli met een notitie komt over de Nuon-
gelden, waarover de raad zich in september zal buigen. 
 
De fractie van de VVD merkt op dat het college in de kadernota aangeeft dat het nauwelijks zal lukken het 
dividendverlies goed te maken.  
 
De fractie van de PvdA antwoordt dat de mogelijkheid zich eenmalig voordoet om met een behoorlijke 
hoeveelheid geld te kijken naar de fundamentele kosten van Leiderdorp. Wellicht is het het mogelijk om een aantal 
daarvan voor te financieren met een structurele winstpositie als gevolg.  
 
De fractie van de VVD acht het verstandig deze mogelijkheden te onderzoeken, maar heeft geen grote 
verwachtingen.  
 
De fractie van de PvdA stelt tot slot voor in het najaar de gebruikte methodiek  (met een voor- en najaarsnota, een 
begroting en een kadernota) te evalueren. Zij vraagt zich af of deze mede ivm de zware belasting voor de  
ambtelijke capaciteit een goede investering is.   
 
De fractie van het CDA merkt op dat in de commissie afgesproken dat de fracties gezamenlijk een aantal 
financiële zaken uitwerken. Zij kiest echter een andere benadering dan de VVD. Het is niet de bedoeling een grijze 
eenheidsworst zonder verschil in politieke visie te presenteren.     
 
De fractie van Liberaal Leiderdorp merkt op dat het de bedoeling is dat er op 17 augustus  gezocht wordt naar 
raadsbreed gesteunde oplossingen. 
 
De fractie van het CDA kan zich voorstellen dat alle partijen dan kenbaar maken wat hun inbreng is. Het is zaak 
dat de partijen kleur bekennen. 
 
De fractie van Liberaal Leiderdorp vindt het logischer dat dat gebeurt tijdens de begrotingsbehandeling.  
 
De fractie van GL antwoordt dat gebleken is dat dat te laat is.  
 
De fractie van BBL steunt het kader van de VVD inzake de OZB. Aan de andere kant steunt de coalitie de 
uitgangspunten van het college.  Zij vraagt het CDA ook kleur te bekennen. 
 
De fractie van het CDA stelt dat het college alle opmerkingen moet oppakken die die coalitie en oppositie hebben 
gemaakt tijdens de algemene beschouwingen en de behandeling van de kadernota vorig jaar en deze kritisch 
tegen het licht moet houden. Er kunnen omstandigheden veranderd zijn en alles staat in principe ter discussie. 
 
De fractie van BBL informeert naar het eigen geluid van het CDA. 
 
De fractie van het CDA reageert op de motie van de VVD. 

1.De begroting dient structureel sluitend vastgesteld te worden. Het CDA verwijst naar de brief van de VNG van 8 

juli waarin gemeenten geadviseerd worden zeer behoedzaam te zijn bij het opstellen van de meerjarenbegroting, 

een risicoparagraaf op te nemen en vooraf maatregelen te nemen. Dat betekent dat er een meerjarenperspectief 

opgesteld moet worden. 

2. De OZB wordt niet verhoogd behoudens inflatiecorrectie. Het CDA streeft er naar om de uitgaven zodanig te 

reduceren dat de stijging van de OZB en andere heffingen beperkt blijven tot een trendmatige verhoging, maar 

steunt het standpunt van het college en wil een 'maar' inbouwen. 

3. Er wordt geen nieuw beleid vastgesteld vanuit de gemeente zelf. Hierbij zijn de punten inbegrepen die onder 

autonome ontwikkelingen zijn gepresenteerd in de financiële kadernota maar die wel keuzemogelijkheden 
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bevatten. Ook bestaand beleid wat nog niet in de begroting is opgenomen kan niet worden uitgevoerd. Het CDA 

meent dat er op terughoudende wijze wel nieuwe ontwikkelingen plaats kunnen vinden. 

4. Er wordt zeer terughoudend omgegaan met kortingen op kleine gesubsidieerde verenigingen en instellingen. Dit 

punt is strijdig met de voorstellen van de VVD bij de begroting 2008 over het korten op de de kosten van de 

Stichting Jeugdwerk, kosten MEC, taakstelling Biep (bibliotheek). 

 

De fractie van BBL merkt op dat het CDA nu niet de kleine verenigingen opsomt, die de dupe zouden kunnen 

worden. Dit zijn zaken waar structureel op bezuinigd zou kunnen worden. 

 

De fractie van Liberaal Leiderdorp merkt op dat de extra subsidie voor het SCC alleen is opgegaan aan beton en 

niet wordt gebruikt voor het werk waar de subsidie voor aangevraagd wordt. 

 

De fractie van de VVD vraagt het CDA niet langer naar het verleden te kijken en een visie te geven op de 

komende jaren. 

 

De fractie van het CDA vervolgt 

7. De personele formatie wordt niet uitgebreid zoals is voorgesteld in de kadernota. De verantwoordelijkheid ligt bij 

het college, maar dat zal hier terughoudend mee om dienen te gaan. 

8. Ambities dienen daadwerkelijk aangepast te worden aan de financiële mogelijkheden en beperkingen. Dat 

zeggen alle fracties en daarom heeft het CDA verwezen naar het raadsbrede verzoek aan het college om op de 

rem te gaan staan.  

9. De Nuon-gelden worden zodanig ingezet dat het dividendverlies structureel wordt gecompenseerd. Daarover 

komt nog helderheid. Duidelijk is dat er minimaal compensatie gevonden moet worden voor het dividendverlies. 

 
De fractie van BBL verwijst naar haar uitgebreide behandeling in de commissie. Zij stelt vast dat de VNG een 
dramatische afspraak heeft gemaakt met het kabinet. Het is tijd dat kleine en middelgrote gemeenten een geluid 
laten horen in de richting van de VNG; nu komen de grote gemeenten er het beste af. Het is ook tijd dat er in het 
kabinet gesproken wordt over de vraag of de VNG, die slecht onderhandelt en veel geld kost, gehandhaafd moet 
worden.  BBL is het met de VVD eens dat nieuw beleid overgelaten moet worden aan de nieuwe raad en het 
nieuwe college. Tijdens de begrotingsbehandeling zal er echter wel een besluit genomen moeten worden over een 
aantal zaken, zoals de 80-20 regel. 
De OZB is een belangrijk instrument  en BBL daagt het CDA uit uit te leggen waarom deze met 40% is gestegen. 
 
De fractie van het CDA zal het betreffende document nogmaals aan BBL toezenden.  
 
De fractie van BBL stelt dat ook is afgesproken dat men zich ernstig zal inspannen de OZB niet verder te 
verhogen dan met de inflatiecorrectie. Dat betekent dat men moet durven bezuinigen. Er is een subsidieplafond 
afgesproken en het college heeft slechts de opdracht gekregen binnen het kader te blijven. De raad heeft geen 
sturingsinstrument. 
 
De fractie van de VVD merkt op dat er een subsidieplafond voor de grote instellingen is en één voor de kleine. Bij 
beide is het kader meegeven op de nullijn te blijven. Bezuinigen is geen nullijn. 
 
De fractie van BBL meent dat het nu echt tijd wordt kritisch te kijken naar de personele kosten van de instellingen. 
Het grootste deel van de subsidie aan het sociaal-cultureel werk gaat naar het gebouw. Wellicht moeten de 
personeelskosten op een andere wijze gefinancierd worden. 
 
De fractie van de PvdA vindt dat een interessant idee maar informeert naar de winst daarvan. 
 
De fractie van BBL antwoordt dat daarmee beter gestuurd kan worden op de producten.   
BBL heeft het gehad met het SCC en heeft een aantal jaren geleden al voorspeld dat de exploitatiekosten niet 
realiseerbaar zouden zijn. Juist deze waren cruciaal tijdens het debat. De energiekosten stijgen nu met € 60.000,- 
en de fractie van BBL vraagt zich af wie hier broddelwerk heeft geleverd. De instellingen zullen dit zelf moeten 
oplossen en waarschijnlijk meer huur moeten betalen; de gemeente heeft geen geld. 
 
De fractie van het CDA merkt op dat het Leiderdorps museum in dat geval failliet gaat. 

 

De fractie van de PvdA merkt op dat de instellingen niet zelf hebben gekozen voor deze huisvesting. Er is 
inderdaad op een aantal punten misgecalculeerd en zij stelt voor een gedegen onderzoek te doen naar de 
oorzaak van de ontstane chaos juist omdat er in het SCC organisaties gehuisvest zijn, die gerekend worden tot de 
corebusiness van het cultureel eigendom van Leiderdorp.  
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De fractie van BBL steunt dit voorstel. 
 
De fractie van de VVD merkt op dat ook de destijds gevraagde second opinion aangaf dat de € 200.000,- extra 
voldoende zou zijn voor de exploitatiekosten. Onterecht is de € 50.000,- van de Muzenhof daar nog bijgekomen. 
Zij heeft nog geen antwoord op de vraag of het probleem op het bordje van de instellingen moet komen. Duidelijk 
is wel dat het opgelost moet worden via een dekkingsvoorstel. 
 
De fractie van de PvdA wil dieper graven en onderzoeken hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.  
 
De fractie van de VVD merkt op dat het college nav een raadsvraag heeft toegezegd met een uitgebreide notitie te 
komen. 
 
De fractie van BBL vervolgt. In de commissie werd nog gesproken over een formatie-uitbreiding van 12,5 fte. 
Inmiddels is dat verhoog tot 14,5 fte. BBL heeft daar veel moeite mee. De formatie kan slechts worden uitgebreid 
wanneer wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Het budget Inhuur derden moet drastisch omlaag, de 
uitbreiding mag niet ten koste gaan van budgetten voor bestaande voorzieningen en mag niet leiden tot een 
verhoging van de OZB. BBL wil tot oktober met elkaar onderzoeken hoe de problemen opgelost kunnen worden 
en pas dan een beslissing nemen over de formatie-uitbreiding.  
De gemeente moet terughoudend zijn bij de onderwerpen, genoemd in bijlage D. Er is geen geld voor nieuw 
beleid. Alleen bij uiterste noodzaak en een grondige onderbouwing daarvan kan daarover gesproken worden. Of 
wanneer uit een goede kosten-batenanalyse blijkt dat er sprake is van een goede investering.  
BBL vraagt het college aan de slag te gaan en de in commissie en raad gemaakte opmerkingen mee te nemen. 
Ook die van de oppositie.  
 
De fractie van GL heeft in de commissie al gezegd dat Leiderdorp zich vertilt aan de vele zaken die op de rails zijn 
gezet. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat de ambities bijgesteld moeten worden. Zij 
vraagt het college zich te beraden en de formatie-uitbreiding nog eens kritisch te bezien en deze goed te 
onderbouwen.  
Zij wijst op de afspraak dat een lastenverhoging van de instellingen door de stijging van huisvestings- en 
personeelslasten niet mag leiden tot een afname van het budget voor uitvoerende taken. De meeste instellingen 
hebben niet gevraagd om huisvesting in het SCC. De gemeente heeft de huur zelf verhoogd. Zij stelt voor te 
onderzoeken of het verstandig is de grote instellingen op andere wijze te financieren. In het subsidiebeleid is 
gekozen voor de nullijn plus een verhoging voor de stijging van de CAO. Het is ook een verantwoordelijkheid van 
de raad om naar geld te zoeken. 
 
De fractie van de VVD merkt op dat er een dekking aangegeven zou worden in de financiële kadernota. 
 
De fractie van GL vervolgt. In de commissie heeft zij een aantal zaken binnen de autonome ontwikkeling 
genoemd, die niet of later uitgevoerd kunnen worden. Er moet inderdaad voorzichtig omgegaan worden met nieuw 
beleid. Een jongerencentrum is echter geen nieuw beleid. Het moet mogelijk zijn dat met geringe middelen op te 
knappen.  
 
De fractie van BBL is het met deze laatste opmerking eens, maar vraagt GL aan te geven hoe dat betaald moet 
worden.  
 
De fractie van GL verwacht een voorstel van het college. Wanneer dat niet komt zal de raad zelf naar geld moeten 
zoeken.  
Zij reageert op de motie van de VVD. Het voorstel om de OZB niet te verhogen staat al in de kadernota. De 
instellingen moeten kunnen voldoen aan de CAO-verplichtingen zonder al te veel in te teren. GL heeft ook een 
relatie gelegd tussen personeel en ambitie en wacht op een collegevoorstel over de Nuon-gelden. 
 
Wethouder Gardeniers  antwoordt dat het college de gemaakte opmerkingen meeneemt. 
De afspraak gemaakt door de VNG, waar BBL op doelt, is al lange tijd geleden gemaakt. Er is in de pers een 
misverstand ontstaan. Dat is in het VNG- congres uitgebreid behandeld.    
Ook in de regio komen de problemen aan de orde. Sommige instellingen zijn autonoom en andere bieden 
wettelijke taken aan.  Eén van de partijen laat een forse verhoging zien. Daarmee moet worden onderhandeld. 
Leiderdorp zet in de regio in op de nullijn en voor de toekomst op een minlijn. Het is nog niet duidelijk hoe dat 
wordt opgepakt. 
In het kader van de Nuon-gelden spelen zowel de de cashlijn als de balanslijn en de resultatenlijn een rol. Op alle 
drie zijn bepaalde winstpunten te behalen, zoals aangegeven in één van de bijlagen van de kadernota. Er kan 
structurele winst behaald worden. 
 
Wethouder Maat antwoordt dat de Sterrentuin zo goed als klaar is. Deze wordt eind augustus geopend en kort na 
de zomer zal het college een eindrapportage bespreken. Hij wil in eerste instantie helderheid hebben over de 
eindafrekening van de bouwkosten. Hij kan nog niet veel zeggen over de exploitatiekosten, maar deze worden 
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tegelijkertijd meegenomen. Kort na de zomer wordt de raad daarover geïnformeerd. 
 
Tweede termijn 
 
De fractie van de VVD wil pogen in gezamenlijkheid met voorstellen te komen om de financiën op orde te krijgen. 
Ondanks dat wil zij het college wel met een kader de vakantie insturen.  
Zij stelt vast dat het CDA alleen reageert op de inbreng van andere fracties en zelf geen inhoudelijke bijdrage 
heeft geleverd. 
De VVD heeft de punten 7 en 9 van de motie aangevuld en dient deze opnieuw in. Daarmee is deze ook 
ondertekend door de fractie van BBL en de fractie van Liberaal Leiderdorp.  

 
MOTIE 1 

 

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 8 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 13juli 2009 

 

Onderwerp: Financiële kadernota 2010-2013 

 

De Raad, gehoord de beraadslaging, 

-  overwegende dat het college de raad heeft verzocht een kader mee te geven voor de financiën  voor de jaren 

 2010-2013 

 

Stelt het volgende kader vast voor de begroting van 2010: 

1 De begroting dient structureel sluitend vastgesteld te worden. 

2 De OZB wordt niet verhoogd behoudens inflatiecorrectie. 

3 Er wordt geen nieuw beleid vastgesteld vanuit de gemeente zelf. Hierbij zijn de punten inbegrepen die onder 

autonome ontwikkelingen zijn gepresenteerd in de financiële kadernota maar die wel keuzemogelijkheden 

bevatten. Ook bestaand beleid wat nog niet in de begroting is opgenomen kan niet worden uitgevoerd. 

4 Er wordt zeer terughoudend omgegaan met kortingen op kleine gesubsidieerde verenigingen en instellingen 

5 Het college zet zich voluit in om alle samenwerkingsverbanden waarin Leiderdorp participeert aan te zetten 

tot bezuinigingen in gelijke mate als de daling van de bijdrage uit het gemeentefonds voor de gemeenten. 

6 Overige instellingen en uitvoerders van gemeentelijk beleid (gesubsidieerd en overig) op de nullijn. Dit 

betekent voor de instellingen met medewerkers waar (CAO) verhogingen van toepassing zijn dat deze 

kostenverhoging binnen een gelijkblijvende subsidie moet worden gecompenseerd. 

7 De personele formatie wordt niet uitgebreid zoals is voorgesteld in de kadernota, tenzij de financiering 

daarvan volledig wordt gecompenseerd door een structurele korting op de kosten inhuur derden. 

8 Ambities dienen daadwerkelijk aangepast te worden aan de financiële mogelijkheden en beperkingen. 

9 De Nuon- gelden worden zodanig ingezet dat het dividendverlies structureel wordt gecompenseerd. 

Telkenmale doet bij een voorgenomen inzet van NUON-gelden het college de raad een voorstel. Daarbij 

wordt aangegeven welke gevolgen dit heeft of kan hebben voor de dividendcompensatie. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

VVD Ino Cooijmans 

BBL Arnold Staal 

Liberaal Leiderdorp Hugo Langenberg 

 
De fractie van de PvdA is het met BBL eens dat de afspraken, gemaakt door de VNG, bijna altijd slecht uitwerken 
voor kleinere gemeenten. Zij wil niet onderzoeken of Leiderdorp uit de VNG moet stappen, maar vraagt het college 
om op een gunstig moment een coalitie te vormen met andere kleine gemeenten om de belangen daarvan sterker 
in de onderhandelingen te kunnen meenemen.   
Zij hoopt dat er een andere, minder esoterische, naam gevonden kan worden voor het SCC. De wethouder wekt 
de indruk dat er aparte rapportages komen over de oplevering en de exploitatiekosten. De PvdA vraagt om een 
compleet overzicht van het geheel, inclusief de wijze waarop verenigingen gebruik kunnen maken van het 
gebouw.  
De motie van de VVD bevat goede en waardevolle punten. Andere worden naar de mening van de fractie van de 
PvdA te sterk geformuleerd, zodat zij deze niet kan steunen. Zij vraagt de VVD de motie niet in stemming te 
brengen, zodat er wel een signaal afgegeven kan worden over de waardevolle punten.   
 
De fractie van het CDA sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. 
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Zij verwijst naar een brief van de VNG van 27 januari 2009, waarin staat dat het noodzakelijk is dat provinciale 
toezichthouders toestaan dat gemeenten tijdelijk voor een beperkt aantal jaren een begrotingstekort hebben. Zij 
vraagt een reactie van het college.  
Zij is het eens met de opmerking dat kleine gemeenten zich beter moeten laten horen binnen de VNG.  
 
De fractie van BBL sluit zich aan bij de woorden over de VNG.  
 
De fractie van GL stelt dat het college voorstelt kennis te nemen van de kadernota en wensen en bedenkingen 
mee te geven. Dat hebben de fracties nu op eigen wijze gedaan. Zij is het eens met enkele punten in de motie van 
de VVD, maar niet met allemaal.   
 
De fractie van Liberaal Leiderdorp wil vanavond een kader aan het college meegeven ter voorbereiding van de 
begroting voor volgend jaar. Zij stelt voor de motie van de VVD per punt in stemming te brengen. 
 
Op verzoek van de fractie van de VVD schorst de Voorzitter de vergadering. 
 
De fractie van de VVD deelt mee dat de laatste zin van punt 3 van de motie vervalt en dat punt 9 in zijn geheel 
vervalt. 
Punt 3 luidt: 

3 Er wordt geen nieuw beleid vastgesteld vanuit de gemeente zelf. Hierbij zijn de punten inbegrepen die onder 

autonome ontwikkelingen zijn gepresenteerd in de financiële kadernota maar die wel keuzemogelijkheden 

bevatten.  

 
De VVD heeft tijdens de schorsing de stemmen van de fracties over de verschillende punten van deze gewijzigde  
motie geïnventariseerd. 
Punt 1: alle fracties stemmen voor. 
Punt 2: PvdA en CDA stemmen tegen; de overige fracties stemmen voor. 
Punt 3: alle fracties stemmen voor. 
Punt 4: alle fracties stemmen voor. 
Punt 5: alle fracties stemmen voor.  
Punt 6: PvdA, CDA en GL stemmen tegen; de overige fracties stemmen voor. 
Punt 7: PvdA en CDA stemmen tegen; de overige fracties stemmen voor. 
Punt 8: alle fracties stemmen voor. 
 
De fractie van het CDA steunt tav punt 2 het voorstel van het college. Punt 7 van de motie is te sterk 
geformuleerd; er zullen taken uitgevoerd moeten worden; daarvoor moet wel dekking gezocht worden in het 
budget voor inhuur derden. 
 
De fractie van de PvdA acht het wenselijk dat de OZB niet wordt verhoogd, maar wil een verhoging niet absoluut 
uitsluiten. Zij acht de relatie die de motie legt tussen de uitbreiding van de formatie en het budget voor inhuur 
derden geen gelukkige. Zij heeft het college al opgedragen zorgvuldig te bekijken welke uitbreiding noodzakelijk is.  
De PvdA stemt tegen punt 6. Wanneer de CAO niet wordt gecompenseerd, worden instellingen gestraft voor iets 
waar zij niets aan kunnen doen. 
Zij is blij dat de raad met deze motie een aantal interessante uitspraken heeft gedaan. 
 
De fractie van het CDA sluit zich aan de woorden van de PvdA over de CAO-compensatie. 
 
De Voorzitter constateert dat de motie muv punt 6 is aangenomen. 
 
Wethouder Gardeniers antwoordt dat er overleg met de provincie gaande is over de meerjarenraming. Ivm de 
onzekerheid over precario en andere onzekerheden is het moeilijk deze structureel dekkend te maken.  
Het college is blij met de oproep om binnen de VNG met kleine gemeenten samen te werken. Dat wil uitdragen dat 
de vier grootste gemeenten en de andere grote gemeenten te ruim bedeeld worden.  
 
9. Krediet inrichtingsconcept nieuwe gemeente huis 
 
De Voorzitter verwijst naar de brief van het college waarin een ander bedrag (€ 650.000,- ) dan in het voorstel 
wordt genoemd. Om te voorkomen dat het agendapunt in beslotenheid behandeld moet worden, vraagt hij de 
raadsleden geen specifieke cijfers te noemen. 
 
De fractie van het CDA merkt op dat de coalitie de afgelopen periode heftig heeft gedebatteerd over dit voorstel. 
Deze heeft vastgesteld dat de werkgroep niet goed functioneert.  
 
De fractie van BBL betreurt het dat de coalitie deze uitspraak doet zonder overleg met de andere partijen, die ook 
deel uitmaken van deze werkgroep. Het had de coalitie gesierd wanneer deze de informatie met alle 
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werkgroepleden had gedeeld. Bovendien betreft dit agendapunt niet het functioneren van de werkgroep.  
 
De fractie van het CDA antwoordt dat de coalitie zo meteen een motie indient ten behoeve van een verbetering , 
waarop ook de andere partijen kunnen reageren.   
 
De fractie van GL merkt op dat de coalitie op het laatste moment een aantal voorstellen heeft geformuleerd. Deze 
worden op dit moment gekopieerd en zij verzoekt om een schorsing. 
 
De Voorzitter schorst de vergadering. 
 
 
De fracties van GL, PvdA en CDA dienen een amendement en 2 moties in. 
 

AMENDEMENT 1 

 

Agendapunt 9, vergadering 13 juli 2009 
 
Onderwerp: Krediet inrichtingsconcept nieuw gemeentehuis 
 
Voorgesteld wordt het besluit als volgt te lezen: 
 

1. Het krediet voor het inrichtingsconcept nieuw gemeentehuis vast te stellen op maximaal 500.000 euro en 

het college aan te sporen zoveel als mogelijk onder dit maximum te blijven. 

 

2. De raad via de werkgroep regelmatig te informeren over de besteding van dit krediet. 

 

PvdA Olaf McDaniel 
CDA Nico van Jaarsveld 
GL Riny Vons 
 

MOTIE 2 

 
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 9 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2009 

 
Onderwerp: Inrichtingsconcept nieuw gemeentehuis 
 
 

De Raad, gehoord de beraadslaging, 

 

-  overwegende dat de raad een werkgroep nieuwbouw gemeentehuis heeft ingesteld die het proces van 

 nieuwbouw en inrichting van het gemeentehuis begeleid en daarbij adviseert 
- overwegende dat is gebleken dat de eerder voorgestelde werkwijze van de werkgroep niet toereikend 

 is om deze taak te kunnen vervullen 
- overwegende dat fracties intensief betrokken wensen te zijn bij de voortgang van het project 

 
Stelt de volgende werkwijze voor de werkgroep nieuwbouw gemeentehuis in 

1. De werkgroep op een zodanig tijdstip te informeren, dat de werkgroep een bijdrage kan leveren aan het 

besluitvormingsproces. 

2. De werkgroep zo vaak bijeen te roepen als noodzakelijk om invulling te geven aan het gestelde in punt 1 

van deze motie doch tenminste eens in de vier weken of zoveel vaker als de werkgroep zelf bepaalt. 

3. De vertegenwoordiging vanuit het college te regelen op het niveau van de gemeentesecretaris of 

wethouder. 

4. De werkgroep te rapporteren inzake de voorgenomen verplichtingen boven de 50.000 euro, inclusief 

argumentatie en afwegingscriteria, teneinde de werkgroep in staat te stellen binnen een week na 

aanlevering wensen en bedenkingen in te dienen en eerst daarna een definitief besluit te nemen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting: 
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De voorgestelde werkwijze komt in plaats van de eerder overeengekomen werkwijze die in de praktijk niet tot de 

gewenste effect t.a.v. het toezicht op het project heeft geleid. 

 

GroenLinks Riny Vons 

PvdA Olaf McDaniel 

CDA Nico van Jaarsveld 

 

 

 

MOTIE 3 
 

 Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 9 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 13juli 2009 

 

Onderwerp: inrichtingsconcept nieuw gemeentehuis 
 

Overwegende dat er geen twijfel mag bestaan over de rechtmatigheid van de bestedingen van het College, 

Gelet op de discussie over de besteding van 42.000 euro i.k.v. de nieuwbouw van het gemeentehuis 

 

Verzoekt de Rekenkamer een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van deze besteding 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

GroenLinks Riny Vons 

PvdA Olaf McDaniel 

CDA Nico van Jaarsveld 

 

 
De fractie van het CDA betreurt haar eerder uitgesproken woorden aan het begin van dit agendapunt. Dat betreft 
inderdaad niet het functioneren van de werkgroep, maar het inrichtingskrediet. 
 
De fractie van de VVD doet een voorstel van orde. Zij vraagt de coalitiepartijen om een toelichting op de moties en 
het amendement en vervolgens om een reactie daarop van het college. 
 
De raad stemt in met dit voorstel. 
 
De fractie van GL geeft een toelichting op het amendement en de moties. De raad heeft het krediet voor de 
inrichting op 20 april niet beschikbaar gesteld, omdat deze niet overtuigd was van de noodzaak van het hoge 
bedrag naast de reeds beschikbaar gestelde kredieten. De raad heeft tevens besloten een werkgroep te formeren 
die nauw betrokken zou blijven bij het gehele project en de uitgaven daarvoor. 
Deze werkgroep kwam op 23 juni voor het eerste bij elkaar. Toen werd gemeld dat er reeds verplichtingen waren 
aangegaan en dat er werkzaamheden werden uitgevoerd die te maken hadden met het inrichtingsconcept en dus 
geboekt werden op een budget, dat nog niet was toegekend. Deze uitgaven werden gedaan tegen de 
uitdrukkelijke wens van de raad.   Het college heeft inmiddels uitvoerig uit de doeken gedaan dat één en ander op 
een misverstand berust. Het reeds in december beschikbaar gestelde krediet van € 500.000,- zou deze uitgaven 
mogelijk maken. De verplichtingen zouden daarmee rechtmatig zijn aangegaan. GL twijfelt aan de uitleg, omdat in 
het raadsvoorstel van april over het krediet inrichtingsconcept de werkplekmetingen en de externe advisering 
expliciet werden genoemd en omdat in de opdracht aan het externe bureau het ontwikkelen van het 
inrichtingsconcept expliciet deel van het vergunde werk is. GL heeft daarom een motie voorbereid en stelt voor  
een onafhankelijke derde in te schakelen om antwoord te geven op de vraag of er in deze kwestie rechtmatig is 
gehandeld. 
De onderbouwing van de verschillende posten van het gevraagde bedrag is niet in alle opzichten overtuigend. In 
april is afgesproken dat er een apart voorstel voor het krediet zou komen en dat de werkgroep de financiële 
ontwikkeling op de voet zou volgen. GL vreest op basis van de raadsstukken dat het nieuwe inrichtingsconcept 
een duur maatpak wordt, dat mogelijk al snel niet meer past, wanneer de werkwijze of de opgave van de 
gemeente zich wijzigen. Aan de andere kant zijn er ook noodzakelijke kosten uit arbotechnisch oogpunt, de 
aanbesteding en voor de praktische uitwerking van de inrichting. Het grootste pijnpunt is de interne projectleiding 
en projectondersteuning en zij vraagt de wethouder kritisch te kijken naar de noodzaak van zo'n zware insteek. 
Het mag niet zo zijn dat er een volledig ambtelijk apparaat met eigen procedures, cultuur en intranetsite wordt 
opgetuigd. Juist dat wilde de raad in april voorkomen. Soberheid was het uitgangspunt en is ook toegezegd. Om 
die reden dient GL samen met de coalitiepartners een amendement in.  
Tijdens de commissievergaderingen hebben bijna alle fracties aangegeven niet blij te zijn met de wijze waarop de 
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werkgroep Gemeentehuis van start is gegaan. Ook daarover heeft GL samen met de coalitiepartners een motie 
voorbereid. 
 
De fractie van de PvdA merkt op dat de namen van de oppositiepartijen ten onrechte staan vermeld onder de 
moties.   
De PvdA meent dat het college in zijn brief voldoende heeft gemotiveerd dat er sprake is van een misverstand. 
Motie 2 is voor haar niet nodig, maar zij heeft er ook geen bezwaar tegen een onderzoek te laten uitvoeren door 
een onafhankelijke derde.  
De raad heeft het college gevraagd om een toelichting op het aanvankelijke voorstel mbt het krediet van € 
750.000,-. Deze toelichting was niet opgenomen in het stuk dat in de vorige commissievergadering is besproken. 
Inmiddels heeft het college in zijn brief een heldere toelichting gegeven, maar ook de PvdA meent dat het wel wat 
minder kan en stelt voor een krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen. 
 
De fractie van het CDA  heeft tijdens het overleg binnen de coalitiepartijen gezegd dat een onderzoek door de 
Rekenkamer niet nodig is. Aan de andere kant is er ook niets tegen. 
Ook het CDA is van mening dat een krediet van € 500.000,- voldoende is. 
 
Wethouder Glasbeek streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak betreffende het nieuwe gemeentehuis. De raad 
heeft duidelijk aangegeven dat het college binnen de gestelde budgetten voor de verschillende onderdelen  moet 
blijven. Het college heeft aangegeven dat er niet alleen budgetten voor de stenen nodig zijn, maar ook voor het 
'halen van de maalstroom'. In het begin heeft de raad daarvoor € 500.000,- apart gezet. Daaronder valt oa de 
informatie om tot een propere ruimteverdeling te komen.  
Voorst is afgesproken dat er in overleg met de werkgroep geld vrijgemaakt wordt voor organisatieontwikkeling, 
begeleiding en delen van de inrichting en dat het college alle informatie daarover op tijd met de werkgroep deelt. 
De wethouder trekt het zich aan dat dat tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep niet goed is verlopen.  
Zowel de secretaris als hijzelf zullen daar in de toekomst zorg voor dragen. Hij ziet een eventueel onderzoek van 
de Rekenkamer met vertrouwen tegemoet. 
Het is lastig om al aan het begin van een groot project in detail aan te geven voor welke zaken middelen nodig 
zijn. Uit ervaring blijkt dat het verstandig is aan het begin veel aandacht te besteden aan de begeleiding van het 
proces. Dat vergt veel van de interne organisatie. De wethouder heeft de stevige mening van de coalitiepartijen 
over het budget gehoord, ook hier geld budget is budget, maar hij betreurt het dat hij er niet in geslaagd is om de 
urgentie van de in de brief van het college beschreven activiteiten duidelijk te maken. Ondanks dat zal het college 
zich aan de budgetten houden. Dat zal geen eenvoudige exercitie zijn.  
De wethouder heeft geen bezwaar tegen motie 3 en het verzoek aan de Rekenkamer.  
Hij stemt ook in met motie 2 ten behoeve van het functioneren van de werkgroep.  
Verwijzend naar zijn opmerking over het daarin genoemde budget kan hij ook leven met het amendement. 
 
Op verzoek van de fractie van de VVD schorst de Voorzitter de vergadering.   
 
De fractie van de VVD is het eens met de constatering van GL dat de wethouder gebruik gemaakt heeft van een 
budget, dat nog niet door de raad is vastgesteld. De wethouder is voor € 42.000,- een verplichting aangegaan voor 
( zij citeert uit de offerte) 'het ontwikkelen van het inrichtingsconcept voor het huis van Leiderdorp.'  
De fractie van de VVD zal mede namens de fracties van BBL en Liberaal Leiderdorp een motie van wantrouwen 
indienen tegen wethouder Glasbeek. 
De fractie van de VVD is het niet eens met de coalitiepartijen dat de werkgroep niet goed functioneert. Het is de 
wethouder die niet goed functioneert. Deze heeft onjuiste, onvolledige en onduidelijke informatie verstrekt aan de 
werkgroep, wat heeft geleid tot verwarring, ook onder de ambtenaren. Laatsten waren er niet van op de hoogte dat 
bepaalde budgetten nog niet goedgekeurd waren. Dat is de schuld van de wethouder.  
De fractie van de VVD stelt voor dat dit dossier wordt overgedragen aan een andere wethouder, wanneer de motie 
van wantrouwen niet wordt aangenomen. 
 
De fractie van BBL sluit zich aan bij de woorden van de VVD. In de eerste en tweede vergadering van de 
werkgroep was de wethouder niet aanwezig, terwijl zijn aanwezigheid wel noodzakelijk bleek. Toen bleek ook dat 
de projectleiding meende dat het budget van € 750.000,- al geaccordeerd was. Daaruit blijkt dat de communicatie 
door het college onvolledig is geweest. 
In zijn brief maakt de wethouder een verwijt naar zijn ambtenaren. Het is buitengewoon gênant dat hij niet zelf de 
schuld op zich neemt. De wethouder is politiek verantwoordelijk. BBL herinnert er aan dat enige tijd geleden ook 
een CDA-wethouder moest vertrekken om dezelfde reden: zonder budgetakkoord geld uitgegeven. Het wordt tijd 
dat het Touwbaandossier uit het archief wordt gehaald en dat daaruit een les word geleerd. 
Er wordt gegoocheld met cijfers en terminologieën. Tijdens de vorige raadsvergadering werd gesproken over een 
kantoorconcept, nu over een inrichtingsconcept. Dat maakt de verwarring alleen maar groter. In het voorstel 
worden zaken ten onrechte vermengd. Bij de eerste twee kredieten zijn al budgetten vrij gemaakt voor interne en 
externe projectbegeleiding. Nu wordt weer geld gevraagd voor overloopprojectmanagement voor alle drie 
projecten. De wethouder heeft gehandeld zonder toestemming van de raad; dat betekent dat deze of zelf moet 
opstappen of dat de raad beslist dat hij dat moet doen. Wanneer dat niet gebeurt moet het betreffende dossier 
worden overgedragen aan een andere portefeuillehouder.  
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MOTIE 4 

Naar aanleiding van agendapunt 9 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2009 

Onderwerp: Krediet inrichtingsconcept nieuwe gemeentehuis 

De Raad, gehoord de beraadslaging, 

- overwegende dat Wethouder Glasbeek ondanks expliciete afwijzing van het bovengenoemde budget door 

 de Raad in de Raadsvergadering van 20 april 2009, toch reeds een bedrag van € 42.000,= extern heeft 

 aanbesteed op dit budget en er reeds € 25.000,= interne uren besteed zijn op ditzelfde budget. 

- van mening dat Wethouder Glasbeek hiermee ingegaan is tegen de uitdrukkelijke wens van de 

 gemeenteraad om deze budgetten eerst nader onderbouwd te zien voordat van goedkeuring van dit budget 

 sprake kan zijn. 

-         van mening dat het een wethouder niet is toegestaan bedragen uit te geven op voorgestelde maar nog niet 

 geaccordeerde budgetten, zeker wanneer zoals in dit geval een budget expliciet is terug verwezen door de 

 Raad. 

- constaterend dat de brief van het College van 7 juli jl. geen ander licht op de handelwijze van de wethouder 

 doet schijnen. 

1 
 

spreekt uit dat, er door deze handelwijze geen vertrouwen in Wethouder Glasbeek bij de gemeenteraad bestaat 

in een verdere vruchtbare samenwerking tussen deze wethouder en de gemeenteraad. 

en draagt de wethouder op zijn portefeuille onmiddellijk ter beschikking te stellen.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

fractie van de WD: Evelien Meijer 
fractie van BBL Joop van der Hoogt 
fractie van Liberaal Leiderdorp: Hugo Langenberg 

 

Tweede termijn 

 

De Voorzitter last een leespauze in en schorst de vergadering. 

 

De fractie van het CDA deelt mee dat zij de motie van wantrouwen niet steunt. Dat geldt ook voor het voorstel om 
het dossier over te dagen aan een andere portefeuillehouder. De portefeuilleverdeling is een zaak van het college. 
 
De fractie van de PvdA merkt op dat de coalitie aan de oppositie een handreiking wil doen door helderheid te 
krijgen over de vraag of de € 42.000- rechtmatig is besteed. Zelf meent zij dat dat het geval is. De oppositie 
interpreteert de feiten duidelijk anders en om die reden steunt ook de PvdA het onderzoek door een onafhankelijke 
derde. Zij begrijpt dat de oppositie uit intellectuele armoede met een motie van wantrouwen komt. De fractie van 
de VVD stelt dat zij in de commissie onjuiste, onvolledige en verwarrende informatie heeft gekregen. Daarop 
baseert de VVD haar oordeel dat de wethouder iets heeft gedaan wat niet deugt. De PvdA is daar niet van 
overtuigd.  
Het is niet aan de raad om zich met de portefeuilleverdeling binnen het college bezig te houden. Daarnaast: een 
wethouder deugt of deugt niet. Dat heeft niets te maken met de portefeuilleverdeling van het college. Zij verwacht 
dat het college daar ook niet op zit te wachten. 
De PvdA betreurt het dat er vanavond weer in termen van coalitie en oppositie gestemd gaat worden, terwijl de 
coalitie een hand heeft uitgestoken en voorgesteld heeft een onderzoek in te stellen. Aan de hand van de 
resultaten  daarvan zijn alle conclusies denkbaar. De oppositie wil deze handschoen niet oppakken. 
 
De fractie van Liberaal Leiderdorp merkt op dat het de taak is van de raad om het college te controleren. De 
coalitie maakt zich er met een Jantje van Leiden van af met het voorstel een onderzoek te laten uitvoeren door 
derden.  
 
De fractie van de PvdA wil laten onderzoeken wie er gelijk heeft en voorkomen dat er weer een sfeer ontstaat van 
wij tegen zij. 
 
De fractie van BBL vraagt of de PvdA de feiten, zoals deze in de offerte staan, goed gelezen heeft. 
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De fractie van de PvdA antwoordt dat men twijfelt aan elkaars integriteit, wanneer men twijfelt aan elkaars 
voorbereiding. Zij twijfelt niet aan de integriteit van de oppositie, maar wel aan het beoordelingsvermogen daarvan 
mbt het voorstel dat de coalitie heeft gedaan. Zij vindt het jammer dat de oppositie deze uitgestoken hand niet 
aanneemt. 
 
De fractie van GL merkt op dat het voorstel van de coalitie na heftige discussie tot stand is gekomen. Onderzoek  
is de aangewezen manier om duidelijkheid te krijgen. Zij wacht het resultaat van het onderzoek met spanning af. 
Wanneer er echt iets aan de hand is, is er reden om verder te praten. 
 
De fractie van BBL merkt op dat PvdA en CDA in eerste termijn hebben aangegeven dat het onderzoek voor hen 
niet hoeft. Wat is dan de uitgestoken hand? 
 
De fractie van de PvdA antwoordt dat het ondertekenen van de door GL opstelde motie de uitgestoken hand is.  
 
De fractie van GL vervolgt. Zij meent dat een motie van wantrouwen nu niet aan de orde is. Zij vertrouwt er op dat 
er met het amendement en moties raadsbreed samengewerkt kan worden aan de realisatie van het 
gemeentehuis. Zij hoort geen opmerkingen over het budget voor het inrichtingsconcept en gaat er van uit dat alle 
fracties akkoord gaan met € 500.000,-. 
Zij is blij dat ook de wethouder de gang van zaken betreurt en dat hij de intentie heeft uitgesproken om het 
werkveld van de werkgroep breder te trekken dan het inrichtingsconcept.  
 
De fractie van BBL vindt het uitgangspunt van GL dat alle fracties akkoord zijn met deze € 500.000,- voorbarig.  
Zij vraagt zich af of dit budget wel nodig is. 
 
Wethouder Glasbeek antwoordt dat het college vasthoudt aan de inhoud van zijn brief en geen aanleiding ziet om 
de portefeuilles op basis van deze discussie anders te verdelen. Hij betreurt wat er is gebeurd, omdat daarmee 
weer een onwenselijke sfeer ontstaat rondom de realisatie van het gemeentehuis.  Hij erkent dat hij bij het begin 
van de werkgroep een verkeerde inschatting heeft gemaakt en hij zal voortaan aan de vergaderingen daarvan 
deelnemen.  
 
Derde termijn 
 
De fractie van de VVD reageert op de opmerking van de PvdA over de intellectuele armoede van de oppositie. 
Laatste trekt een conclusie op basis van twee feiten. Op de offerte staat dat het gaat om het ontwikkelen van het 
inrichtingsconcept voor het huis van Leiderdorp. Het is helder dat het daarbij gaat over het budget, dat de raad op 
20 april heeft afgewezen. Zij concludeert dat GL het met de oppositie eens is dat de wethouder niet juist heeft 
gehandeld. Alleen uit coalitiebelang heeft GL besloten in te stemmen met het onderzoek door de Rekenkamer. 
 
De fractie van GL merkt op dat zij zelf heeft voorgesteld de rekenkamer te vragen een onderzoek te doen. Haar 
coalitiepartners hebben dit voorstel gesteund. 
 
De fractie van de VVD concludeert dat het voorstel van GL is ingegeven door de gedachte dat de wethouder niet 
juist heeft gehandeld. 
 
De fractie van GL antwoordt dat het voorstel is ingegeven door de noodzaak dat deze kwestie wordt uitgezocht 
door een onafhankelijke derde, zodat deze niet tot in lengte van dagen in het gemeentehuis de ronde doet.  
 
De fractie van de VVD vraagt of al duidelijk is of de rekenkamer bereid is dit onderzoek uit te voeren. Wanneer kan 
het onderzoek plaatsvinden en heeft de coalitie overwogen het onderzoek te laten uitvoeren door de accountant? 
 
De fractie van BBL stelt dat de raad zelf kan beslissen een accountant in te schakelen. 
 
De fractie van de PvdA merkt op dat het verzoek inderdaad ook door de accountant uitgevoerd kan worden. Het 
gaat erom dat het onderzoek snel wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, deskundige derde. 
 
De fractie van BBL heeft al vernomen dat de rekenkamer het onderzoek niet eerder dan na het zomerreces  kan 
uitvoeren, als deze de opdracht al aanvaardt. 
 
De fractie van de VVD acht het in  ieders belang dat het onderzoek snel wordt uitgevoerd. 
 
De fractie van de PvdA vraagt of de VVD in dat geval bereid is de motie van wantrouwen terug te nemen.  
 
De fractie van de VVD antwoordt dat de VVD daartoe niet bereid is. 
 
De fractie van Liberaal Leiderdorp vraagt of de coalitie bereid is de motie van wantrouwen te steunen, wanneer 
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na onderzoek blijkt dat de oppositie gelijk heeft. 
 
De fractie van de PvdA stelt dat de PvdA het voorstel van GL niet zou steunen, wanneer zij geen belangstelling 
zou hebben voor de uitkomst van het onderzoek. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er iets aan de hand is, 
ontstaat er een politieke situatie. Zij verwacht dat echter niet. Zij vraagt de oppositie de resultaten van het 
onderzoek af te wachten en de motie van wantrouwen aan te houden. 
 
Op verzoek van fractie van de VVD schorst de Voorzitter de vergadering. 
 
De fractie van de VVD deelt mee dat de oppositiepartijen de motie van wantrouwen in stemming willen brengen. 
Deze hebben de conclusie getrokken dat de wethouder niet juist heeft gehandeld.  
 
De fractie van Liberaal Leiderdorp stelt voor pas een besluit te nemen over het raadsvoorstel zelf nadat het 
onderzoek is uitgevoerd. 
 
De fractie van de PvdA vraagt of zij juist begrijpt dat de fractie van Liberaal Leiderdorp voor het onderzoek zal 
stemmen. 
 
De fractie van Liberaal Leiderdorp antwoordt dat de intellectuele armoede van de fractie van de PvdA op dit 
moment groter is dan die van de fractie van Liberaal Leiderdorp.  
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt het amendement met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. 
 
De fractie van de VVD stemt tegen het amendement, omdat de raad al eerder een budget van € 500.000,-, zonder 
dat daar enige onderbouwing aan ten grondslag lag, en een budget van € 3,3 miljoen heeft goedgekeurd. De VVD 
vindt het in het amendement genoemde bedrag van € 500.000,- te hoog en acht een bedrag van € 250.000,- 
voldoende . Daarnaast is zij van mening dat het eerder geaccordeerd budget van € 500.000,- kan vervallen nu er 
onderbouwde en geaccordeerde budgetten zijn. 
 
De fracties van BBL en fractie van Liberaal Leiderdorp sluiten zich aan bij de woorden van de VVD. 
 
De Voorzitter brengt de motie van wantrouwen in stemming. 
Deze motie wordt met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen. 
De fracties van de VVD, BBL en Liberaal Leiderdorp stemmen voor, de overige fracties stemmen tegen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt motie 3 met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. 
De fracties van de VVD, BBL en Liberaal Leiderdorp stemmen tegen. Zij achten het onderzoek niet nodig en 
kunnen op basis van de feiten net anders concluderen dan zij al hebben gedaan.  
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt motie 2 met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. 
De fracties van de VVD, BBL en Liberaal Leiderdorp stemmen tegen. Zij achten de motie overbodig; de opdracht 
aan de werkgroep is al zuiver en helder. 
 
10. Shared Service Center Leidse Regio 
 
Wethouder Glasbeek geeft een toelichting. Alle informatie is gedeeld met alle gemeenteraden. De raad van 
Zoeterwoude heeft voor het voorstel gestemd. Dat is in Leiden door een technicality nog niet gebeurd en het 
neemt in Oegstgeest meer tijd wegens verzet van de burgemeester. Gebleken is dat de raad van Oegstgeest nog 
niet beschikt over alle informatie. De raad van Leiden beschouwt het onderwerp als een bevoegdheid van het 
college en zal het voorstel als hamerstuk goedkeuren.  
De wethouder wil graag dat de raad vanavond een positief besluit neemt en daarmee een signaal afgeeft. 
Leiderdorp heeft het initiatief genomen om samen een SSC op te zetten.  Des te eerder kan er ook geprofiteerd 
worden van de baten. 
 
De fractie van de VVD heeft vanuit Leiden andere geluiden gehoord. Op het laatste moment heeft het college van 
Leiden een erratum verstuurd, waarin de transitiekosten worden teruggebracht van € 5 miljoen naar € 1 miljoen. 
De commissie vond de stukken warrig en het erratum onduidelijk. Om die reden heeft zij het college gevraagd de 
stukken terug te nemen en de zomer te gebruiken om deze te verduidelijken. Dat betekent dat er in Leiden na de 
zomer mogelijk een besluit wordt genomen over een gewijzigd voorstel. Oegstgeest is voorstander van het SSC, 
maar wel onder condities, waaronder de mogelijkheid om na 2 jaar gratis uit de GR te stappen, een gefaseerde 
opbouw en detachering van personeel. Zij vraagt de wethouder wat er tijdens de laatste stuurgroepvergadering 
mede naar aanleiding daarvan is afgesproken. 
 
Wethouder Glasbeek ontleent zijn informatie vooral aan de stuurgroep en aan contacten met de wethouders. 
Inzake de gepresenteerde businesscase is er geen enkel licht tussen wat er gepresenteerd is in de verschillende 
gemeenten. Op een voorzet van Leiderdorp wordt er ook in de stuurgroep nog wel gediscussieerd over het 
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machtsevenwicht, dat goed geregeld moet worden. Dat aspect is nog niet opgenomen in het voorliggende 
voorstel. Ten behoeve van de fasering moet in het businessplan worden aangegeven aan welke voorwaarden 
voldaan moet worden, voordat de volgende stap wordt gezet. In de stuurgroep is afgesproken dat daarover 
regelmatig wordt gerapporteerd aan colleges en raden en dat gemeenten zich gedurende de eerste twee jaar 
zonder penalty mogen terugtrekken, wanneer de verwachtingen, zoals neergelegd in het businessdocument, niet 
bewaarheid worden. Dit alles is in lijn met datgene wat met de raad is besproken. Hij vraagt de raad nogmaals een 
positief besluit te nemen.  
 
De fractie van de VVD stelt dat afgesproken is dat in alle vier gemeenten een besluit genomen zou worden op 
basis van dezelfde stukken. Zij acht de mogelijkheid aanwezig dat er in Leiden een ander voorstel wordt 
gepresenteerd. 
 
De fractie van GL heeft van GL in Leiden begrepen dat de stukken niet inhoudelijk gewijzigd zullen worden, maar 
dat deze technisch nog niet in orde waren.  
 
De fractie van de VVD antwoordt dat dat dan ook geldt voor Leiderdorp. Alle gemeenten hebben dezelfde stukken.  
Zij stelt voor om net als de andere gemeenten nog even de tijd te nemen. 
 
Wethouder Glasbeek dringt aan op een besluit. Hij stelt voor dat hij de raad op de hoogte brengt van de mogelijk 
gewijzigde documentatie op basis waarvan de raden van Oegstgeest en Leiden een besluit nemen. Hij verwacht 
dat niet, maar zal ook zelf controleren of er wellicht toch licht tussen zit.  
 
De fractie van BBL doet een tussenvoorstel. Zij stelt voor samen met de andere gemeenten een informatieve   
commissievergadering te organiseren wanneer de definitieve tekst van de stukken duidelijk is. Dan kan er in alle 
vier gemeenten besluitvorming plaatsvinden.  
 
Wethouder Glasbeek herhaalt dat er geen licht zit tussen de in de verschillende gemeenten gepresenteerde 
stukken. Wanneer dat toch ontstaat zal het college de raad meteen informeren. Het is van belang dat de raad 
vanavond een positief besluit neemt. 
 
De fractie van de VVD heeft begrepen dat de raad van Oegstgeest heeft gevraagd om een presentatie over het 
Setamodel na de zomer. Wellicht stelt de raad van Leiderdorp deze ook op prijs. Zij wil de besluitvorming uitstellen 
totdat zij beschikt over deze gegevens. 
 
Wethouder Glasbeek heeft begrepen dat de raad van Oegstgeest het college heeft gevraagd nogmaals uiteen te 
zetten waarom dat met dat voorstel gekomen is en dat deze heeft gevraagd om voorbeelden van Setapraktijken 
elders. 
Het is essentieel dat de overige gemeenten een positief signaal afgeven als tegenhanger voor de moeizame 
discussie in Oegstgeest als gevolg van het verzet van de burgemeester.  
 
De fractie van de PvdA vraagt het college hoe erg het is voor de voortgang van het proces, wanneer de raad 
vanavond geen besluit neemt. Zij is het met de wethouder eens dat Leiderdorp als initiatiefnemer zoveel mogelijk 
moet meewerken. 
 
Wethouder Glasbeek antwoordt dat Leiderdorp dan een verkeerd signaal afgeeft in de richting van Oegstgeest. 
Deze gemeente doet een klemmend beroep op Leiderdorp een positief besluit te nemen. Het is van belang 
Oegstgeest aan boord te krijgen. 
 
De fractie van GL merkt op dat het van belang is dat de verschillende partijen elkaar blijven informeren en scherp 
houden. Zij vraagt gedurende het proces goed op de hoogte gehouden te worden. In dat geval is zij bereid daarin 
mee te lopen. Zij stelt voor met een vertegenwoordiging van alle raden nog eens over het onderwerp te 
discussiëren, zodat de problemen en knelpunten duidelijk worden. 
 
De fractie van BBL stelt dat de signaalfunctie belangrijk is. De wijze waarop er wordt voorzien in de dekking is 
echter minstens zo belangrijk. Er wordt voorgesteld dat te doen uit de Nuon-gelden. De raad heeft echter besloten 
dat daarover pas na de zomer een besluit wordt genomen. Dat is een verkeerd signaal en BBL stemt niet in met 
het voorstel. 
 
De fractie van de PvdA had verwacht dat het college zou voorstellen een definitief besluit over de financiering te 
nemen op het moment dat er een besluit is genomen over de Nuon-aandelen.  
De PvdA verwijst naar haar opmerkingen in de commissie. Het SSC kan niet anders dan een WGR zijn en de 
PvdA heeft haar zorgen geuit over de frictiekosten. Deze kunnen op dit moment echter niet in kaart gebracht 
worden. Zij stemt in met het voornemen van het college om de raad stapje voor stapje goed te informeren.  
De PvdA steunt het voorstel met de kanttekening dat het definitieve besluit over de financiering en dus ook het 
definitieve besluit over het voorstel pas genomen kan worden nadat de raad een besluit heeft genomen over de 
Nuon-aandelen. Wanneer dat betekent dat er elders dekking gevonden moet worden heeft dat gevolgen voor de 
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verdere ontwikkeling van het SSC. 
 
De fractie van BBL merkt op dat de PvdA akkoord gaat met een voorstel waarvoor geen dekking is.  
 
De fractie van de PvdA gaat akkoord met de inhoud van het voorstel. De dekking kan pas gerealiseerd worden 
nadat er een besluit genomen is over de Nuon-aandelen. 
 
De fractie van de VVD merkt op dat het college juist vraagt om een bedrag te voteren. 
 
Wethouder Gardeniers zou graag dekking zoeken in de algemene reserve. Deze is echter niet groot genoeg. De 
investering in het SSC is tijdelijk. Hij hoopt dat deze al na vier jaar terugverdiend wordt. Op dat moment is de 
bestemmingsreserve 0. 
 
De fractie van BBL vindt hopen terug te verdienen een te wankele basis om € 1 miljoen uit de Nuon-gelden ter 
beschikking te stellen. 
 
Wethouder Glasbeek antwoordt dat het positief resultaat van het SSC een conservatieve inschatting is. Uiteraard 
wordt daarmee in de begroting adequaat rekening gehouden. 
 
De fractie van de PvdA meent dat het niet mogelijk is een besluit te nemen zonder dat daarvoor dekking is. 
Daarover kan over enige tijd gediscussieerd worden. Nu kan wel een besluit genomen worden over het principe en 
de businesscase. Het is een lastige situatie. 
 
De fractie van de VVD  steunt het standpunt van BBL over de dekking . Dat is ook een reden om pas in september 
een besluit te nemen. De VVD heeft ook nog andere op- en aanmerkingen over het voorstel. Het toegezegde 
bedrijfsplan is er nog niet, het businessplan is niet meer dan een haalbaarheidsstudie en daarin staat niet hoeveel 
er per gemeente bespaard kan worden. In het raadsvoorstel staat dat de besparing voor Leiderdorp ook negatief 
kan zijn. En er is nog niets bekend over de kwaliteitsverbetering. Het raadsvoorstel geeft terecht aan dat er veel 
risico's verbonden zijn aan de uitvoering  van dit businessplan. Toch vraagt het college € 1 miljoen beschikbaar te 
stellen voor de oprichting van het SSC. Oegstgeest vraagt een lager bedrag voor een daaraan voorafgaande 
uitwerking. 
Waarom is er in het raadsvoorstel geen rekening gehouden met het raadskader van 6 augustus van Leiderdorp? 
Dat is destijds met vereende krachten opgesteld om Leiderdorp voor nieuwe tegenvallers op het gebied van 
samenwerking te behoeden. Gebleken is dat er alle reden is om rustig te beginnen. De frictiekosten worden in het 
raadsvoorstel op minstens € 500.000,- geschat. In de brief van het college worden deze teruggebracht tot bijna 0. 
Dat is bizar en het is typisch iets voor dit college om de kosten te laag in te schatten wanneer het iets graag wil. 
Als voorbeeld noemt zij de Sterrentuin en de Sociale Dienst.  
De VVD stemt in met de start van de inkoop en ICT. Wanneer dat naar tevredenheid loopt kan de volgende taak 
opgepakt worden, enz. Dat is ook de wens van Oegstgeest. De VVD stelt slechts een budget beschikbaar voor de 
transitiekosten voor deze eerste twee taken. 
 
De fractie van GL heeft voorkeur voor het Setamodel. Dat vraagt wel om gelijkwaardige gemeenten. Omdat 
Leiden een veel grotere gemeente is, gaat dat niet werken.  
 
De fractie van het CDA stelt vast dat het voordeel per gemeente nog niet te berekenen is. Daarnaast wordt 
expliciet vermeld dat de frictiekosten voor de achterblijvende organisatie heel hoog kunnen zijn. Is er wellicht 
sprake van een fataal risico? Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder gezegd dat het te snel gaat 
voor de gemeente Kaag en Brasem. Misschien is het verstandig het tempo iets te matigen. Aansluiting achteraf is 
kostbaar en wanneer Oegstgeest afvalt kan Kaag en Brasem de vierde gemeente zijn. 
Ook het CDA is voorstander van een gefaseerde werkwijze en het starten met inkoop en ICT.  
Het CDA hecht aan een tijdige en uitgebreide rapportage aan de raad.  
 
Wethouder Glasbeek antwoordt dat de verschillende taken nauw met elkaar samenhangen. Wanneer de inkoop 
gecentraliseerd wordt moet ook het financiële systeem goed draaien. In het businessboek zal aangegeven worden 
aan welke voorwaarden voldaan moet worden, voordat er nieuwe taken worden overgedragen.  Het college zal de 
raad hierover regelmatig informeren.  
Kaag en Brasem heeft op dit moment veel tijd nodig voor het verwerken van de fusie. Dat kan nog enige tijd duren 
en daarnaast oriënteert deze gemeente zich meer op Alphen dan op de Leidse regio. 
Ook in de meerjarenraming is Leiderdorp uitgegaan van de realisatie van de voordelen van het SSC. Dat 
verdraagt zich niet met een matiging van het tempo.  
Hij herhaalt dat de investering zich terug moet verdienen. Het college heeft de stellige overtuiging dat datgene wat 
in de businesscase staat, gerealiseerd kan worden. De voordelen per gemeente variëren. De schaalvoordelen 
stralen het meest af op de kleine gemeenten.  
Het college stelt het zeer op prijs wanneer er vanavond een positief besluit wordt genomen. 
 
De fractie van de PvdA heeft de indruk dat de raad verdeeld is over dit onderwerp en dat er nog vele vragen 
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beantwoord moeten worden. Zij stelt voor het debat in een (aparte) commissievergadering voort te zetten. Het 
gaat om de belangrijke beslissing een deel van het ambtelijk apparaat uit te plaatsen.  
 
De fractie van BBL sluit zich bij dit voorstel aan. Alle fracties hebben de intentie dit besluit zorgvuldig te nemen.  
 
Ook de fractie van het CDA steunt het voorstel van de PvdA.  
 
De fractie van de VVD is blij met dit voorstel van de PvdA. Het is zaak elkaar op een goede wijze te vinden. 
 
De fractie van GL sluit zich bij bovenstaande aan. Zij hoopt dat tijdens het komende debat ook meer bekend is 
over de Nuon-gelden.  
 
Wethouder Glasbeek vraagt in ieder geval eind augustus een extra commissievergadering te organiseren. Dat 
hoeft geen nadelige effecten te hebben op de voortgang. Op verzoek van de fractie van de VVD zal hij 
onderzoeken of dan ook de gewijzigde stukken van Leiden beschikbaar zijn. Hij zegt tevens toe ook de overige 
dan aanwezige informatie oa over de aanzet voor de WGR aan de raad toe te zenden. 
 
De Voorzitter schorst om 00.45h de vergadering tot dinsdag 14 juli 2009, 19.30h 
 
 
 

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp 
(zijnde het vervolg van de raadsvergadering van 13 juli jl.), 

op dinsdag 14 juli 2009 om 19.30h 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
 
Voorzitter:   de heer R.F. Thunnissen  
Griffier:    mevrouw  E.Y. Abma 
 
Wethouders:  de heer J.J.F.M. Gardeniers  
     de heer P.A. Glasbeek 
     de heer L. Maat 
 
De leden:   de heer I.H.M. Cooijmans 
     de heer O.C. McDaniel 
     mevrouw M.A.J. Van Diepen-van Wijk 
     de heer E. Hekkelman 
     de heer B.M.R.F. Hollands 
     de heer J.L. van der Hoogt  
     de heer J.H.M. van Huut 
     de heer N.H.M van Jaarsveld 
     mevrouw F. Joester 
     de heer W.N.A. Joosten 
     de heer H.K. Langenberg 
     mevrouw E.J. Meijer 
     mevrouw C.M.M. Meiners-Pieterse 
     mevrouw J.E. van Reijn 
     de heer A.J.E. Staal 
     de heer J.B.P.M. Suijkerbuijk 
     de heer C. Teske 
     de heer R.F. Thunnissen 
     mevrouw C.W. Vons-de Jong 
                
Afwezig:   de heer B.M.R.F. Hollands 
     de heer J.H.M. van Huut 
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 Opening 
 
De Voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het eerste deel van deze vergadering 
heeft plaats gevonden op 13 juli jl.  
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw De Waard, de heren Joosten, Van Huut en Hollands; 
mevrouw Van Reijn komt iets later.  
Er is een inspreker die wenst in te spreken over de toeristenbelasting; hij stelt voor direct daarna punt 17 te 
behandelen, welk voorstel wordt overgenomen. 
 
11. Inspreken 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Tuin, die inspreekt namens Tulip Inn en Ibis. 
 
De heer Tuin spreekt de volgende woorden: 
''Hartelijk dank voor de mogelijkheid die u mij biedt om extra kracht bij onze bezwaren te geven. Een aantal weken 
geleden hebben wij te horen gekregen, dat er vanuit de gemeente een voorstel is om de toeristenbelasting te 
verhogen van € 1,25 naar € 1,60, een verhoging van 28%. Wij hebben daar bezwaar tegen aangetekend. De heer 
Gardeniers heeft ons ontvangen en wij hebben er met hem over gesproken. Op aanraden van hem hebben wij 
vorige week bij de fractievergaderingen onze argumenten ten gehore gelegd en is ons ook aangeraden vanavond 
nog in te spreken. Vandaar dat ik u vanavond nog een beknopte samenvatting wil geven van de argumenten van 
ons bezwaarschrift. Die argumenten moeten zeker in uw besluit worden meegenomen. Drie hoofdargumenten, ten 
eerste: een verhoging van 28%. We zijn inmiddels over de helft van 2009 en de hotels hebben een volumedaling 
in de bezetting van 15%. Dan heb ik het alleen over de volumedaling maar er is ook een omzetdaling. Het matcht 
bij ons niet dat wij veel minder business hebben en een verhoging van lasten krijgen. Onze collega's danwel 
concurrenten in de Haarlemmermeer hebben dezelfde volumedaling danwel iets hoger; zij kampen in ieder geval 
met dezelfde economische problemen als wij, maar zij hebben vanuit hun gemeenten een tegemoetkoming 
gekregen in de vorm van een permanente korting van 25% op toeristenbelasting danwel op de aanslag daarvan. 
Daar wordt een korting gegeven en hier een verhoging, dat brengt ons in een lastig parket en in een akelige 
concurrentiepositie. Eén van de argumenten vanuit de gemeente voor de verhoging is om eea gelijk te trekken 
met omliggende gemeenten. Ik wil graag de gemeente Leiden als voorbeeld nemen. Leiden pompt de volledige 
toeristenbelasting in een visitorscentrum danwel in Leiden Marketing. Er zijn twee marketeers fulltime op de weg 
om de stad en de evenementenbranche te promoten. Leiderdorp doet daar o.i. niet zoveel aan, in ieder geval 
krijgen zij via de achterdeur een hoop handel terug voor de toeristenbelasting en wij tot dusver volgens mij nog 
niet. Van de dingen die nog op stapel staan, hebben wij in 2008 redelijk wat moeten slikken aan overlast. De 
verlegging van de Persant Snoepweg heeft bij ons toch wat gasten weggehouden danwel klachten veroorzaakt. 
Hij heeft een aantal malen in het hotel waterafsluitingen gehad. U snapt dat een gast 's morgens wil douchen. 
Allemaal niet prettig. Naast mij is de grondvoorbereiding begonnen voor de bouw van IKEA. Het is niet echt een 
aantrekkelijk stukje Leiderdorp op dit moment, dus voor dit jaar hebben wij denk ik al genoeg geleden en voor het 
komende jaar hebben we ook nog wel wat te lijden want IKEA wordt gebouwd en dat gaat er niet fraai uitzien voor 
een hotel dat er direct naast ligt. We hebben een verbreding van de A4, het plan om een fietspad aan te leggen, al 
met al genoeg overlast ipv een tegemoetkoming. Tot zover, dank voor uw aandacht en succes.'' 
 
De Voorzitter dankt de heer Tuin voor zijn betoog. 
 
17. Actualisering Verordening Toeristenbelasting en aanpassing tarief 2010 + vaststelling tarief 
 
De VVD-fractie heeft in de commissie al aangegeven geen voorstander te zijn van het besluit dat voorligt. Zij blijft 
scherp op het nut van bestaande belastingen en zij is voorstander van het afschaffen van deelbelastingen, zoals 
deze toeristenbelasting. De kosten om die belasting te innen, wegen niet op tegen de opbrengsten. Ook is zij 
tegen lastenverhoging, niet alleen voor de burgers maar ook voor ondernemers, dus ook op die grond vindt zij dat 
verhoging van deze belasting niet door moet gaan.  
 
De Voorzitter concludeert dat de VVD niets heeft tegen actualisering van de verordening, al ziet de VVD die liever 
afgeschaft.  
 
De CDA-fractie heeft begrip voor de economische situatie en de problematiek zoals de heer Tuin heeft geschetst. 
Toch meent zij dat de financiële positie van de gemeente ook in ogenschouw genomen moet worden. In de 
commissie heeft zij reeds gezegd, dat het college ook iets moet doen aan de inkomstenkant. Zij stemt in met de 
verordening en aanpassing van het tarief. Zij overweegt het college op te roepen om ook eens te kijken naar welke 
mogelijkheden er zijn voor de passanten van de jachthaven. Het gelijkheidsbeginsel speelt in de systematiek van 
de toeristenbelasting dus bekeken zou moeten worden of die groep een steentje kan bijdragen. Door de principiële 
opstelling van de VVD is zij verrast want vorige jaar heeft de VVD samen met BBL een wijziging voorgesteld om 
de toeristenbelasting met 50% te verhogen. Je kunt altijd van standpunt wijzigen maar zij wil dit toch melden.  
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De PvdA-fractie respecteert de opvatting van de VVD inzake het afschaffen van deelbelastingen. In dit geval 
moet bekeken worden of hier sprake is van een positief saldo; die vraag is in de commissie positief beantwoord. 
De redeneringen van de VVD komen neer op het uitsluitend beheersen van de uitgaven in de begroting en dat is 
niet haar standpunt. Zij betreurt de volumedaling van 15% waar de inspreker over sprak, maar 15% in de 
hotelwereld is – kijkende naar de omgeving – nog niet eens zo heel slecht. De oproep van de heer Tuin niet in te 
stemmen met de verhoging zou bij haar in goede aarde vallen als er een causale relatie bedacht zou kunnen 
worden tussen de nachtprijs met € 0,32 te verhogen en een dalende omzet. Als het voorbeeld van 
Haarlemmermeer gevolgd zou worden, zou dat betekenen een daling van de toeristenbelasting met € 0,30 per 
nacht per persoon en zij denkt niet dat dat daadwerkelijk iets doet aan het probleem. Vele inwoners van 
Leiderdorp ondervinden een grote mate van overlast van bouwwerkzaamheden en dat is inderdaad heel vervelend 
en moet tot een minimum beperkt worden. Het gaat niet om een groot bedrag dus een verhoging van de 
toeristenbelasting zal de bedrijfsvoering van de hotels niet zodanig negatief beïnvloeden dat volgend jaar beweerd 
kan worden dat dankzij deze maatregel de hotels in de problemen zijn geraakt. Zij vindt de oproep die is gedaan 
mbt de marketeers in Leiden zeker aanbevelenswaardig. Tav de totale herziening van de regeling heeft zij geen 
opmerkingen en zij zal het voorstel dan ook steunen.  
 
De GL-fractie kan instemmen met de verordening. Op zich is zij niet tegen lastenverhoging voor de burger maar 
heeft veel begrip voor de argumenten van de ondernemers. De plek waar de hotels zijn gesitueerd, vindt zij echter 
niet erg aantrekkelijk voor toeristen en zij heeft daar begrip voor. Zij vindt het een verkeerd signaal aan de 
ondernemers die rond de A4 zitten om deze belasting nu te verhogen. Het gaat niet om een hoog bedrag en zij 
voelt er voor die verhoging nu niet in te voeren.  
 
De BBL-fractie heeft vorig jaar inderdaad een voorstel gedaan om de toeristenbelasting te verhogen om het 
begrotingstekort terug te brengen. Vanuit die optiek steunt zij ook deze verhoging en zij is net als het CDA van 
mening, dat bekeken moet worden of de toeristenbelasting breder getrokken kan worden en zich kan uitstrekken 
tot het watertoerisme. Zij stemt in met de verhoging en de verordening.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp deelt de principiële opstelling van de VVD tav het verminderen van lokale lasten 
en belastingen in het algemeen maar die opstelling had wat harder neergezet moeten worden op het moment dat 
toeristenbelasting werd ingevoerd. Zij ziet geen causaal verband tussen het verhogen van de toeristenbelasting 
met enkele dubbeltjes en de omzetdaling. Leiderdorp zit financieel in een moeilijke positie waardoor zij het 
verantwoord vindt de toeristenbelasting te verhogen conform het voorstel. 
 
Wethouder Gardeniers ziet in dat er ook voor de horeca best moeilijke tijden verschijnen. Tijdens de begrotings-
behandeling vorig jaar riepen meerdere partijen op toch ook eens naar de toeristenbelasting te kijken; de reactie 
van de VVD vanavond verbaast hem dus bijzonder. In het gesprek met de twee hotels is ook gekeken naar de 
overlast; hij heeft daarin aangegeven wat de inspraakprocedures bij de raad zijn en dat overlast vaak onder 
andere wetten valt dus daar zijn andere oplossingen voor. Het college heeft mn gekeken naar de tarieven in de 
regio en daar is het tarief hier aan aangepast. Tav Leiden zegt hij, dat in Leiderdorp al jaren geleden de regionale 
VVV-bijdrage is afgeschaft. Leiden heeft de VVV nu ook opgeheven en de bijdrage die Leiden daarvoor had, wordt 
nu ingezet voor Leiden Marketing. Dat is dus niet één op één te vergelijken met de Leiderdorpse situatie. Hij weet 
niet of een klant om € 0,35 per persoon per nacht zal gaan afwegen of hij wel of niet gebruik maakt van het hotel. 
Alle argumenten voor deelt hij.  
 
Tweede termijn 
 
De VVD-fractie meent dat het eenieder vrij staat nog eens goed naar de principes te kijken. Aangezien zij tegen 
deze hele belasting is, zal zij ook niet voor de verordening zijn.  
 
De GL-fractie vindt het lastig dat de ondernemers op dit moment met zo'n verhoging worden geconfronteerd maar 
zij begrijpt dat dit evt. gecompenseerd kan worden in de WOZ. Zij begrijpt dat er toch mogelijkheden zijn om 
verhaal te krijgen voor de overlast. Als op die manier tegemoet gekomen kan worden aan de extra kosten en 
overlast dan kan zij instemmen met deze verhoging en verordening.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp is in verwarring; kan toeristenbelasting gecompenseerd worden in de WOZ? 
 
De GL-fractie antwoordt dat de WOZ-waarde waarschijnlijk lager kan worden omdat er nu sprake is van overlast.  
 
Dat heeft volgens de fractie Liberaal Leiderdorp niets met toeristenbelasting te maken.  
 
Maar dat geeft toch een mogelijkheid om de overlast te compenseren, aldus de GL-fractie. 
 
De VVD-fractie denkt bij waardedaling van bezit doordat de gemeente in de buurt allerlei zaken aan het 
ontwikkelen is, eerder aan planschade dan aan een voordeel omdat de WOZ dan lager uitvalt.  
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Ook planschade is een vergoeding, aldus de Voorzitter. Hij constateert dat een meerderheid voor het besluit is; 
aldus wordt besloten.  
 
12. IVVP 
 
De BBL-fractie spreekt mede namens de fractie van Liberaal Leiderdorp. Zij complimenteert alle partijen en alle 
inwoners die bij de totstandkoming van dit IVVP waren betrokken. Het IVVP is in korte tijd tot stand gekomen 
zonder dat aan de zorgvuldigheid is ingeboet; zo hoort het. Er is veel over gezegd en veel over geschreven; zij 
beperkt zich dan ook tot de geschilpunten die uit de commissievergadering zijn overgehouden. Zij is tevreden met 
de wijzigingen aangaande verkeersremmende of verkeersontmoedigende maatregelen in de Voorhoflaan. In het 
pakket genoemde maatregelen staan deze voldoende vermeld. Het verheugt haar dat haar suggestie een 
evaluatie met tijdpad te benoemen voor de Van der Marckstraat in het IVVP is overgenomen. Echter, de zinsnede 
''wanneer het niet het gewenste effect heeft'' is volgens haar te ruim gesteld. Als daarmee wordt bedoeld dat het 
aantal voertuigen wordt overschreden volgens de geprognotiseerde modellen dan is dat een duidelijke grens; dit 
zou als aanvulling opgenomen dienen te worden. Waar zij een duidelijk tijdpad voor wil zien, is het moment van 
aanvullende maatregelen. Zoals dit er nu in staat, geeft het onvoldoende garanties. De argumenten die worden 
genoemd inzake belasting van de omliggende straten, bereikbaarheid voor hulpdiensten en onevenredige 
vermindering van de wijk zijn voor haar geen goede argumenten; die hadden in een eerder stadium meegenomen 
moeten worden. Dergelijke onderzoeken moeten niet later nog een keer gedaan worden. Tav het parkeren van 
vrachtwagens in de Baanderij zegt zij, dat zij hiervoor oplossingsrichtingen heeft aangegeven in de commissie. De 
commissie heeft daar in haar advies aandacht voor gevraagd maar zij heeft hier niets over terug gevonden in het 
IVVP. Dit kan gevaarlijke situaties in de Touwbaan opleveren, temeer daar de Touwbaan is aangemerkt als 
secundaire fietsroute. Zij is niet overtuigd van de noodzaak om het vrachtwagenverbod op de Van der Valk 
Boumanweg nu al op te heffen. Het weren van vrachtverkeer op de Leiderdorpse brug is een maatregel die zij 
nogmaals wil onderschrijven. De Wethouder heeft aangegeven dat hier overleg met Leiden over gevoerd moet 
worden maar overtuigende argumenten om daarmee te wachten tot de Ringweg Oost is gerealiseerd, heeft zij nog 
niet gehoord. Zij is benieuwd naar de reactie van het college op haar punten.  
 
De PvdA-fractie sluit zich aan bij de complimenten die reeds zijn geuit, mn ook aan het college die eea goed 
heeft georganiseerd en het bureau VIA. Er ligt een uitstekende analyse voor van de verkeerssituatie van 
Leiderdorp. Het uiteindelijke resultaat van deze excercitie vindt zij echter bescheiden. De oplossing voor de één 
levert een probleem voor de ander, een aantal problemen is niet op te lossen zonder zeer ingrijpende maatregelen 
en voor een aantal van de veronderstelde maatregelen moet nog nader denkwerk verricht worden. Naast een zeer 
geslaagd interactief proces constateert zij tevens dat de hoeveelheid operationele maatregelen de komende tijd 
niet zo groot zijn. Enerzijds is dat erg, zeker voor degenen die hadden gedacht dat voor alle grote verkeers-
problemen in Leiderdorp direct een oplossing zou worden aangedragen. Heel belangrijk in dit geheel is de 
discussie over de Ringweg Oost. Op het moment dat er sprake is van een Ringweg Oost zal de verkeerssituatie in 
Leiderdorp aanzienlijk veranderen. Wat de effecten van die ringweg zijn, is goed doordacht maar de vraag is 
wanneer die weg er komt. Dat is nog niet bekend, dat kan nog vele jaren duren. Voorkomen moet worden dat in 
Leiderdorp gewacht wordt met het nemen van maatregelen op die ringweg. Dat schept een dilemma. Het 
voorbeeld om de Engelendaal te versmallen, is sterk ingegeven door het idee dat de Ringweg Oost een positief 
effect zou kunnen hebben en er daarmee extra ruimte komt voor het OV. Het is echter nog niet bekend of de 
Provincie goed OV ook deze kant op zal laten rijden. Een aantal onzekerheden nog dus die niemand verweten kan 
worden maar die wel goed meegenomen moeten worden.  
Tav het besluit verwijst zij naar de email van de heer Suijkerbuijk. Het besluit luidt in te stemmen met het IVVP. Zij 
kan met de hoofdrichting en een groot aantal van de gedachtengangen volledig leven maar het zou heel vervelend 
zijn om de onderdelen waar partijen het niet mee eens zijn te moeten specificeren. Het lijkt haar dus verstandig 
sterk te benadrukken dat het hier uiteindelijk gaat om maatregelen die allemaal nog voorgesteld moeten worden 
en nog apart zullen worden vastgesteld. Zij behoudt zich het recht voor die maatregelen tzt op zijn meritus te 
beoordelen en wil dan niet het argument horen: ja, maar dat stond wel in het IVVP en daar heeft u mee ingestemd. 
Zij stemt in met het IVVP maar als het gaat om de concrete maatregelen dan wil zij expliciete afwegingen daarin 
nog goed kunnen maken. Met deze kanttekening stemt zij in met het IVVP en zij rekent erop dat het college de 
komende tijd een aantal prioriteiten die voor de buurten van belang zijn, kan aanpakken. Zij wacht de voorstellen 
daartoe met belangstelling af. 
 
De VVD-fractie zegt dat de raad besloten had dat bewoners actiever bij dit proces betrokken zouden moeten 
worden; zij is zeer verheugd dat dat ook erg goed mogelijk is gebleken. De oplossing voor de één blijft inderdaad 
pijn voor de ander en daarom heeft zij een amendement opgesteld. Instemmen met het IVVP, waar wordt dan 
mee ingestemd? Met een aantal zaken wel maar met een aantal zaken ook nadrukkelijk niet, zoals met een 
Ringweg Oost. Zij vindt het jammer dat in dit IVVP vaak de Ringweg Oost wordt genoemd als dé oplossing terwijl 
zij er juist op gewezen heeft dat die ringweg een mogelijke oplossing kan zijn maar ook met alternatieven 
gekomen moet worden. De Ringweg Oost is niet zeker, net zo min als de Rijnland-route die ook continu wordt 
genoemd. Stel dat die twee niet doorgaan dan zit Leiderdorp met een IVVP met een aantal oplossingen waar 
Leiderdorp niets mee kan. Zij had graag een uitgebreider IVVP gehad waarin realistisch rekening was gehouden 
met het niet doorgaan van die twee plannen. Het college geeft zelf aan dat evt. verdere maatregelen tzt los zullen 
worden voorgesteld incl. de dekking daarvoor; dat geeft de raad een kans om tzt een keuze te maken. Het gehele 
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IVVP ziet zij op dit moment louter als een document dat tzt van invloed kan zijn op de besluitvorming alhier. Zij zou 
zeggen: kennisnemen van het IVVP en meer niet. Zij zou akkoord kunnen gaan met beslispunt 1, ware het niet dat 
dit beslispunt direct betekent een akkoord voor de beslispunten 2 en 3. Beslispunt 1 zou moeten worden 
aangepast en daartoe dient zij een amendement (1) in, welke als bijlage 1 wordt bijgevoegd. Tav beslispunt 2 zegt 
zij, dat daarin niets anders wordt besloten dan dat over de Ringweg Oost tzt nog een beslissing wordt genomen 
wanneer de randvoorwaarden, dekking en risico's bekend zijn. Dat is geen nieuws, dat heeft de raad zelf ook 
gezegd. De raad heeft ook gezegd dat er significante verkeersvoordelen voor Leiderdorp behaald zouden moeten 
worden met de Ringweg Oost. Over de financiën is nog in het geheel niets gezegd. In beslispunt 3 staan allerlei 
maatregelen die al dan niet genomen kunnen worden; daar kan zij niet mee instemmen want dan zou zij aangeven 
alle maatregelen in dat beslispunt wenselijk te vinden en dat is zeker niet het geval. Daarbij kan zij ook nog wel 
wat maatregelen bedenken die zij wenselijk vindt die niet in de bijlage vermeld staan. Het amendement geeft de 
raad de kans in te stemmen met het IVVP en met beslispunt 2, en tevens de politiek een kans om tzt een keuze te 
maken op basis van de kennis en ervaring die in het IVVP staan over de verschillende maatregelen. Het 
amendement (1) wordt ter vergadering uitgereikt.  
 
De GL-fractie zegt dat velen zich al lovend hebben uitgelaten over het proces om tot dit document te komen. Er is 
van velerlei zijde inbreng geweest en er zijn nog wijzigingen opgenomen in het IVVP tov de laatste versie die de 
raad heeft ontvangen, die ook duidelijk aangegeven zijn. Dit document biedt een overzicht van de verschillende 
scenario's. Ook ligt er een heel maatregelenpakket voor, dat als boodschappenlijstje meegenomen zou kunnen 
worden voor het geval de gemeente geld overhoudt op de begroting. Het stuk wordt als beleidsdocument 
gepresenteerd maar zij vindt dit document nog niet volgroeid; daarvoor wordt te weinig ingegaan op de visie die 
Leiderdorp heeft op de toekomst van het verkeer en de keuzes inzake de mobiliteit. Zij had graag gezien dat het 
college met een visionair stuk zou komen dat past in deze tijd van Al Gore en de klimaatcrisis, waar niets over 
terug te vinden is in dit stuk. Wel is het een heel nuttig document.  
 
De PvdA-fractie zegt dat ook een tegenovergestelde conclusie daaruit getrokken kan worden: Leiderdorp wil niet 
een te grote broek aantrekken omdat Leiderdorp daar weinig invloed op heeft. Zij vindt het wel een voldragen 
beleidsstuk. 
 
Daar is de GL-fractie het geheel niet mee eens. Als zij leest dat het merendeel van het verkeer hier in Leiderdorp 
niet doorgaand verkeer is maar verkeer dat Leiderdorpers veroorzaken, mn op de Engelendaal en Persant 
Snoepweg, dan denkt zij dat daar wel iets aan gedaan kan worden. Zelfs de intentie is er niet om iets te doen dat 
in deze tijd past.  
 
De BBL-fractie vraagt of GL met concrete voorbeelden kan komen wat er dan bij deze tijd hoort. 
 
De GL-fractie antwoordt dat Leiderdorp een milieubeleidsplan tot 2010 heeft geformuleerd, waarin o.a. staat dat 
de CO2 teruggedrongen moet worden, het fietsverkeer bevorderd moet worden, de luchtkwaliteit moet verbeteren, 
een geluidsbeleid is vastgesteld etc.  
 
De vraag van de BBL-fractie is hoe GL dat wil bewerkstelligen.  
 
Door actief in te zetten op meer en beter OV, aldus de GL-fractie, op betere fietspaden, meer fietsgebruik. Dat is 
gewoon noodzakelijk. Al deze zaken ontbreken volledig. Zij dient hiertoe een amendement (2) in om dit document 
voor kennisgeving aan te nemen en beslispunt 1 daarop te wijzigen. Dit amendement (2) wordt als bijlage 2 
bijgevoegd. 
 
De BBL-fractie verwijst naar het spreekwoord: verander de wereld, begin bij jezelf. De landelijke fractievoorzitter 
van GL rijdt in vreselijk oude auto's en zij neemt nog lokale politici in haar kielzog mee.  
 
De GL-fractie vindt dat flauw. Spreekster doet zelf alles op de fiets.  
 
De PvdA-fractie heeft gisteren ook kritiek geuit op haar landelijke partij. Zij respecteert de opvatting van GL dat 
hier zaken niet instaan die zij er wel in had willen hebben, maar het is iets anders daaruit te concluderen dat dit 
geen beleidsdocument is. Dat is een beetje een miskenning van de enorme inspanning die door velen is gepleegd. 
 
De GL-fractie vervolgt, dat een document waar velen zich voor ingespannen hebben niet automatisch een 
beleidsdocument is. In het document staan vele stukjes beleid maar die zijn niet dusdanig uitgesproken dat de 
raad zegt: we gaan voor automobiliteit. Voorliggend document vormt een goede basis voor de besluitvorming over 
de Ringweg Oost en zij stelt dan ook voor het voor kennisgeving aan te nemen, maar niet als beleidsdocument.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp vraagt waarom GL niet komt met een amendement waarin een aanvulling wordt 
voorgesteld, zijnde de punten die volgens GL ontbreken.  
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De GL-fractie had dan het gehele document moeten amenderen en daarvoor heeft haar fractie de capaciteit niet. 
Dat is een opdracht voor het college. Elke vergadering heeft zij immers punten ingebracht. Het amendement (2) 
wordt ter vergadering verspreid. 
 
De CDA-fractie zegt dat de raad op 6 februari 2006 heeft besloten dat raadsbesluiten geen overbodige elementen 
dienen te bevatten en termen als instemmen met worden vermeden. De punten die toen genoemd zijn, moeten 
niet vergeten worden.  
 
De VVD-fractie had dat ook geconstateerd maar vond dat meer een technische vraag voor een commissieronde.  
 
De CDA-fractie wilde dit opmerken nav de discussie die hier ontstaat. Zij sluit aan bij de eerdere complimenten. 
Er is al veel gezegd over zaken rondom de uitvoering. Waar tegenaan gelopen zal worden bij de uitvoering, is het 
budget dat mondjesmaat vrijkomt. Er moet nadrukkelijk een koppeling gemaakt worden tussen onderhoud en 
allerlei andere zaken; daar moet bij de uitvoering rekening mee gehouden worden. Dat geldt ook voor 
deeloplossingen die tussentijds komen, ook die moeten in samenhang bekeken worden. Op dit moment komen er 
nog reacties binnen van bewoners en bewonersorganisaties; het is van belang die bij het dossier te voegen en dat 
dit dossier als dynamisch wordt aangemerkt. Commissieverslagen moet in de ambtelijke organisatie direct 
grijpbaar zijn want ook bij het vorige IVVP heeft de besluitvorming in fasen plaats gevonden. Als voorbeeld noemt 
zij de atlaswegcategorisering; gezegd is dat die vastgesteld zou zijn maar die is nergens vastgesteld. Die is in de 
commissie aan de orde geweest en zou als leidraad dienen voor de besluiten. Er zijn onderzoeken uitgevoerd 
naar het ontmoedigen van het doorgaande verkeer en die formulering kan zo gelezen worden, dat de knip mn aan 
de Voorhoflaan er alsnog bovenuit komt stijgen; dat is niet de bedoeling. De knip in de Voorhoflaan moet in 
samenhang met het onderzoek naar de Cor Gordijnsingel bekeken worden. Als er sprake zou moeten zijn van een 
knip dan is commissiebreed ook aangegeven dat die achter de Winkelhof of parkeergarage zou moeten komen en 
niet in de Voorhoflaan.  
 
De Voorzitter refereert aan de twee ingediende amendementen. Hij denkt dat ook beslispunt 3 veranderd zou 
moeten worden en daar zou moeten staan: ''Definitieve besluitvorming van de los van de ringweg uitgevoerde 
maatregelen uit het maatregelenpakket genoemd in bijlage 3 vindt separaat plaats incl. de daarvoor benodigde 
financiële dekking''. Maar het is niet aan hem dit voor te stellen.  
 
Wethouder Glasbeek is het eens met de opmerkingen die zijn gemaakt tav het proces. De VVD deed voorkomen 
alsof het college ferm in de houdgreep van de raad moest worden genomen om dit te bewerkstelligen.  
 
Dat is niet het geval, aldus de VVD-fractie; zij heeft louter aangegeven dat het college de raad netjes heeft 
gevolgd.  
 
Wethouder Glasbeek heeft een dergelijk proces ook toegejuicht. Het is goed dit soort discussies te voeren op het 
moment dat nieuw beleid wordt vastgesteld. De oplossing voor de één is inderdaad een verzwaring voor de ander 
en het winstpunt van de gevoerde discussie is, dat ook zij die opkomen voor een deelbelang zich voortdurend in 
dat perspectief aan het uiten zijn. Dan kom je tot een goede afweging van al die conflicterende belangen. Dat is 
een winst en het is ook winst dat dit rapport een samenhangend beeld geeft van de totale verkeerscirculatie, 
waardoor gericht gediscussieerd kan worden over concrete maatregelen. Het lijkt hem goed dit document vast te 
stellen waarbij de besluitvorming over de realisatie van daarin genoemde punten pas kan plaatsvinden wanneer 
daar een financiële dekking voor gevonden is. Als die individuele maatregelen straks bediscussieerd worden, 
wordt dat gedaan tegen de achtergrond van dit document maar tegelijkertijd is eenieder vrij van mening te 
verschillen over die individuele maatregelen. De opmerking van BBL over de Van der Marckstraat vindt hij terecht. 
Hij stelt voor in de tweede helft van dit jaar met voorstellen te komen voor de individuele maatregelen en dan 
wordt ook aangegeven wat de prioriteiten zouden moeten zijn, mede gelet op de financiële randvoorwaarden. 
Over het parkeren van vrachtwagens op de Baanderij is een collegebesluit genomen. Die parkeerplaatsen zijn 
opgeheven. Hij is nu bezig met het voorbereiden van niet alleen maatregelen die gelden voor een specifieke 
plaats maar ook met een gehele benadering van het vrachtwagenverkeer.  
 
De VVD-fractie vraagt wat het college doet met vrachtwagens die hier parkeren maar hun bedrijf elders hebben.  
 
Wethouder Glasbeek antwoordt dat hierover voldoende gepubliceerd wordt door Leiderdorp en die bedrijven 
zouden dus op de hoogte moeten zijn. Op de vraag inzake de koppeling van de Stierenbrug en de Ringweg Oost 
zegt hij, dat alle interfaces die Leiderdorp heeft met Leiden in nauwe samenhang met elkaar staan. Een besluit 
over het één heeft gevolgen voor het ander. Er vindt dus continu afstemming plaats. Het voorstel is in september 
gezamenlijke commissievergaderingen te laten plaatsvinden om kennis te nemen van wat tot dusverre is gebeurd 
en hoe de twee gemeenten met dit soort aspecten omgaan. Tav het OV was hij altijd wat optimistischer dan de 
raad; recent heeft de gemeente ook € 10 van Provinciale Staten hiervoor gekregen. Het is dus niet zo dat als nu 
iets niet 100% zeker is dat ook niet op termijn te realiseren is.  
 
Het gaat er de PvdA-fractie om dat in het vorige IVVP de Engelendaal één van de onderwerpen was. Voormalig 
Wethouder McGillavry vond toen het Largas uit... 
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Dat is geen uitvinding van een wethouder geweest, dat was een concept dat de Rijksoverheid had gelanceerd, 
aldus de GL-fractie.  
 
De PvdA-fractie vervolgt dat Leiderdorp uiteindelijk besloten heeft dat niet in te voeren. Zij dacht dat er in het 
IVVP wel een mogelijkheid bedacht had kunnen worden om de verkeersdruk op dit soort plekken te verminderen 
maar dat zit er kennelijk niet in.  
 
Wethouder Glasbeek is het met die conclusie niet volledig eens. Dat je niet tot een enorme reductie kan komen 
van de mobiliteitsvraag, ligt – mede gezien de stijgende gemiddelde leeftijd – voor de hand. Dat laat echter 
onverlet dat de onderliggende gedachtengang van Largas niet zo merkwaardig was. Als je erin slaagt de 
kruispuntverstopping te reduceren dan kan je tot een afwaardering van de Engelendaal overgaan. Je moet dan 
wel de zekerheid hebben dat je niet op langere termijn tegen een probleem aan loopt. Stel dat een andere 
overheid geld daarin steekt in het kader van een verbetering van het OV en stel dat een positief besluit over de 
Ringweg Oost is gevallen dan zal hij er in ieder geval alles aan doen om eea zsm voor elkaar te krijgen. Er zijn 
eerder budgettaire limitaties dan enige andere. GL wijst op het maken van keuzes in het mobiliteitsbeleid. Hij staat 
daar sympathiek tegenover. Tav het klimaatbeleid merkt hij op, dat hij dat een te hoog hallelujakarakter vindt 
hebben maar dat neemt niet weg dat de zaken die daarin staan met kracht nagestreefd kunnen worden. Als de 
raad zegt dat er bijv. meer aandacht gegeven moet worden aan OV dan wil hij toch opmerken dat hij daar keihard 
achteraan zit de laatste tijd. Als de wens bestaat zwaarder in te zetten op een bepaalde richting dan dient dat als 
kader te fungeren bij de voorstellen en moeten ook de consequenties voor de rest bekeken worden. Er is 
beschreven wat de consequenties zijn als op de hoofdas van Leiderdorp een congestievrije OV-baan komt. Het 
CDA roept op ook de verslaggeving van commissievergaderingen direct grijpbaar te maken voor ambtenaren; dat 
zal hij nog eens bespreken. Er wordt op dit moment al geprobeerd om een directe koppeling te leggen met 
onderhoud en dat wordt ook uitgebreid, ook na het waterplan dat momenteel wordt opgesteld met het 
Hoogheemraadschap. Bekeken moet worden wat quick wins zijn die snel uitgevoerd kunnen worden en welke 
punten de komende jaren gepland kunnen worden die samenvallen met andere werken.  
 
De Voorzitter constateert dat er twee amendementen voorliggen. Het college stelt voor instemmen te wijzigen in 
vaststellen. En als het amendement van de VVD wordt gevolgd, zou bullit 3 eigenlijk geformuleerd moeten worden 
zoals bullit 2. 
 
Tweede termijn 
 
De VVD-fractie wil straks eerst het amendement van GL in stemming brengen want als dat aangenomen wordt 
dan staat zij daar volledig achter, wel met een enkele aanvulling. Dan hoeft haar amendement niet in stemming te 
worden gebracht. Tav het amendement van GL merkt zij op, dat bovenaan moet staan de raad van de gemeente 
Leiderdorp in vergadering bijeen dd 13 en 14 juli 2009 anders zou het amendement niet kloppen. Tav beslispunt 1 
stelt zij voor hier niet op te nemen voor kennisgeving aan te nemen want taalkundig gezien betekent dat dat je het 
stuk naast je neer legt. Als je ergens kennis van neemt, kan je de informatie daarin naderhand gebruiken. 
 
De GL-fractie is het met die laatste opmerking eens.  
 
De PvdA-fractie zou het jammer vinden na zo'n intensief proces dat het stuk voor kennisgeving wordt 
aangenomen of er kennis van wordt genomen. Dat vindt zij een niet betekenisvolle manier van het beoordelen van 
zo'n document. Zij is het oneens met GL dat er iets zou ontbreken in het stuk en het daarom voor kennisgeving 
aangenomen zou moeten worden. Zij heeft er behoefte aan dit stuk vast te stellen, kijkende naar het proces. Zij 
vindt het amendement van de VVD aantrekkelijk: per maatregel en per geval wordt een oordeel gegeven. Zij wil nu 
al aangeven dat zij een knip in de Voorhoflaan een slecht idee vindt en het zonde vindt dat nader te onderzoeken. 
Het stuk zou dus wel vastgesteld moeten worden maar de raad zit er dan niet aan vast.  
 
De BBL-fractie wil aan de discussie over het amendement van GL toevoegen, dat je daarmee geen recht doet 
aan het besef dat er een stuk status van het document wordt weggenomen en alle oplossingsrichtingen weer op 
losse schroeven komen te staan. Als het stuk wordt vastgesteld, weet het ambtelijk apparaat, de raad en het 
college waar aan begonnen is. Het amendement van de VVD ondersteunt zij.  
 
De GL-fractie heeft geen moeite met het vaststellen van dit document met het oog op het komende besluit over 
de Ringweg Oost. Het is een heel praktisch document maar in haar ogen niet een beleidsstuk dat vastgesteld 
moet worden als vervoers- en verkeersbeleid. Volgens haar moet juist gesproken worden over het opwaarderen 
van de Engelendaal ipv afwaarderen omdat eenieder daar beter van wordt, zeker degenen die daar wonen en van 
het groen aldaar willen genieten. In een beleidsplan staat dat de gemeente het autodelen gaat bevorderen. Sinds 
zaterdag beschikt Leiderdorp over de eerste biogasgedreven deelauto, wat een particulier initiatief is.  
 
Daar heb je ook geen overheid voor nodig, aldus de VVD-fractie. 
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De GL-fractie vervolgt, dat het een stichting betreft die zich inzet voor een betere duurzame mobiliteit. Alles wat 
aan het eind van de rit overblijft, gaat naar een volgend initiatief. Zij heeft een motie (1) voorbereid mbt het 
aanbrengen van een prioritering in de uit te voeren maatregelen, welke ter vergadering wordt verspreid en als 
bijlage 3 wordt bijgevoegd.  
 
De BBL-fractie wil graag een reactie van het college op hetgeen voorligt. 
 
Horende de discussie denkt Wethouder Glasbeek dat het het beste zou zijn wanneer beslispunt 1 wordt gewijzigd 
in het vaststellen en beslispunt 3 op een soortgelijke wijze wordt geformuleerd als beslispunt 2. De motie van GL 
vindt hij sympathiek maar hij kan zich voorstellen dat met die afwegingen wordt gewacht totdat alle consequenties 
en financiële effecten in beeld zijn. De aspecten die erin staan, zullen veel voorrang gegeven moeten worden 
maar het lijkt hem het handigst om de definitieve vaststelling hierover pas te doen als die specifieke maatregelen 
bediscussieerd worden. Het college deelt de prioriteiten zoals in de motie staan aangegeven.  
 
De Voorzitter concludeert tav het amendement van de VVD dat de volgende wijzigingen ter besluitvorming 
voorliggen: 
1. Vast te stellen het IVVP 2009.  
3. (Tweede zin:) Definitieve besluitvorming over de los van de Ringweg Oost uit te voeren maatregelen van 
het maatregelenpakket genoemd in bijlage 3 separaat te laten plaatsvinden incl. de daarvoor benodigde financiële 
dekking.  
 
De VVD-fractie begrijpt daaruit dat haar amendement dus niet wordt overgenomen, kijkende naar beslispunt 1. 
 
De Voorzitter merkt op dat beslispunt 1 inhoudt het vaststellen van het IVVP 2009 behoudens de beslispunten 2 
en 3. 
 
En voor de rest wordt de tekst van het amendement dus gevolgd, aldus de VVD-fractie.  
 
Dat is wel de bedoeling, volgens de Voorzitter. De griffier zal dit goed in de notulen verwerken. Tav het 
amendement van GL merkt hij op, dat beslispunt 1 wordt gewijzigd in kennis te nemen van het IVVP 2009.  
Hij concludeert dat alleen GL voor dit amendement (2) stemt; het amendement is hiermee verworpen. 
Beslist wordt conform het amendement (1) van de VVD; dit amendement is hiermee aangenomen.  
 
De Voorzitter brengt de motie (1) van GL in stemming. 
 
De BBL-fractie wil een stemverklaring afleggen. Ook zij vindt dit een sympathieke motie maar gelet op wat er 
allemaal voor maatregelen op de gemeente afkomen en de prioriteiten die gesteld moeten worden om echte 
knelpunten weg te nemen, vindt zij het nog veel te vroeg om de motie vast te stellen en zij steunt de motie dus 
niet.  
 
De VVD-fractie sluit zich aan bij de woorden van BBL. 
 
Ook de CDA-fractie is het met BBL eens. Het is een sympathieke motie maar zij heeft ook benadrukt dat bekeken 
moet worden of eea past binnen het reguliere onderhoud. Helaas moet dit dus naar achteren wordt geschoven. 
 
De GL-fractie heeft daarom de motie ook zo geformuleerd: daar waar het technisch mogelijk is. 
 
De PvdA-fractie denkt niet dat de politiek bang moet zijn om nu alvast een voorschotje te nemen. Het fietsverkeer 
als prioritaire groep, daar is ook zij voorstander van. Zij steunt de motie. 
 
De fractie Liberaal Leiderdorp is tegen de motie. 
 
De Voorzitter concludeert dat een meerderheid tegen de motie (1) van GL is; deze motie is verworpen.  
 
13. Verplaatsing tennispark De Munnik naar sportpark De Bloemerd 
 
De VVD-fractie merkt op dat dit punt uitgebreid is besproken in de commissie. Het college stelde twee 
meetpunten vast: het maatschappelijk draagvlak en financieel nut. Maatschappelijk draagvlak voor verhuizing naar 
De Bloemerd is er volgens haar niet. Haar raadsvraag van maart inzake deze discussie breed te trekken, werd 
toen niet gesteund door de andere partijen; in de laatste commissie opperden enkele commissieleden dat echter 
weer wel. Maar de tennisvereniging heeft na vele jaren nu recht om te weten hoe de vereniging de toekomst in 
kan gaan; die duidelijkheid moet er vanavond komen. Zij stelt voor de vereniging te laten waar die nu is want er is 
absoluut geen maatschappelijk draagvlak voor verhuizing. Tevens liggen er nog enkele niet-onderzochte 
financiële risico's voor. De kwaliteitsimpuls die een verhuizing naar De Bloemerd zou geven aan de 
Hoogmadeseweg is niet nodig, niet vwb de bewoners die er wonen want die zijn zeer tevreden met hoe het daar 
nu is. De kwaliteitsimpuls voor De Bloemerd moet nog uitgebreid besproken worden maar dat gaat voorbij aan de 
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noodzaak van de tennisvereniging om nu zekerheid te hebben. Die twee punten moeten dus los van elkaar gezien 
worden. Zij wil bij het college aandringen op het maken van een convenant met de tennisclub, gezien het weinige 
vertrouwen dat de tennisvereniging op dit moment heeft in het bestuur van dit dorp. Of dit terecht is, doet niet ter 
zake.  
 
De CDA-fractie zegt dat de tennisvereniging erg blij is dat de politiek eindelijk een beslissing gaat nemen. Tijdens 
het gezamenlijk fractiespreekuur kwam naar voren dat de vereniging zekerheid wil hebben voor de lange termijn. 
De vereniging wil de garantie hebben te mogen blijven zitten op de huidige locatie; die garantie kan de raad niet 
tot in lengte van jaren geven want daar gaat deze raad niet over, gelet op de raden die hierna komen. Deze raad 
zal wel aan moeten geven dat de beslissing die deze raad neemt voor langere termijn gegarandeerd is. Dit zou het 
college middels een convenant moeten duidelijk maken. Zij stemt in met het voorstel.  
 
De BBL-fractie had in de commissie gekozen voor de optie De Bloemerd maar ziet nu dat daar weinig steun voor 
verkregen wordt. Zij wacht met spanning het stuk van het college over de toekomst van De Bloemerd af. Zij denkt 
dat wanneer De Munnik op de huidige locatie blijft er weer een proces wordt ingezet waar onzekerheid troef is. 
Immers, de wens bestaat geld te generen op die locatie en nu gaat deze veel geld kosten. Zij is er niet zeker van 
dat met dit besluit zekerheid wordt geboden. Als Houdt Leiderdorp Groen dmv een convenant rechten 
gewaarborgd wil zien dan zou op zijn minst de tennisvereniging ook een garantie moeten krijgen; op dit punt kan 
zij dus meegaan met de VVD. Zij wil dit echter dmv een amendement (3) doen zodat de tennisvereniging minimaal 
10 jaar op de huidige locatie kan blijven zitten. Het amendement wordt als bijlage 4 bijgevoegd. 
 
De PvdA-fractie vindt dat er op dit moment voldoende materie op tafel ligt om een zinvolle keuze te kunnen 
maken. De VVD refereerde aan het feit, dat zij een brede discussie wilde starten; de PvdA heeft echter wel een 
splitsing gemaakt tussen het tennispark en de rest van De Bloemerd. Er kan niet langer meer gewacht worden met 
de situatie rondom het tennispark. Ook zij is ervan overtuigd dat ook voor het tennispark zelf het het beste is dit te 
laten waar het nu is. Erg jammer want zij had de vereniging liever op de Kleine Zandput gezien. De 
tennisvereniging heeft veel te verduren gehad de laatste tijd vooral als gevolg van pech. De suggestie om de 
vereniging nu voor een aantal jaren zekerheid te geven, lijkt haar zeker gepast. De stelling kan ook omgedraaid 
worden: hoe kan de gemeente de vereniging ooit weg krijgen als het park wordt vernieuwd? Zij vreest echter niet 
dat het college zal azen op die ruimte maar alle gevaren moeten inderdaad uitgesloten worden.  
 
De BBL-fractie merkt op dat ook de PvdA weet dat dit een verdienlocatie is dus het zwaard van Damocles blijft 
altijd boven de vereniging hangen. Dat moet nu uitgesloten worden.  
 
De PvdA-fractie is het daar niet mee oneens maar op het moment dat dit besluit nu genomen wordt, is het geen 
verdienlocatie meer en dat wordt het ook niet meer. Dat is de consequentie van het besluit. Die brede 
maatschappelijke discussie is wel noodzakelijk want de toekomst van De Bloemerd is eenieder lief en er zijn nu 
duidelijk gescheiden belangen tussen sportverenigingen (die willen uitbreiden) en bijv. het convenant dat is 
gesloten. Zij wil een motie (2) indienen: de raad dient het initiatief te nemen om te bezien of er een goede 
discussie op gang kan komen over de toekomst van De Bloemerd. De politiek moet met een standpunt komen. De 
motie (2) wordt uitgereikt en als bijlage 5 bijgevoegd.  
 
De GL-fractie merkt als eerste op dat de locatie die eerder niet geschikt bleek, een goudmijn is die voor de 
projectontwikkelaar op dit moment niet doorgaat. Het is ook een archeologische goudmijn en die had de gemeente 
waarschijnlijk ook veel geld gekost. Er is weinig tot helemaal geen maatschappelijk draagvlak voor het verplaatsen 
van de tennisvereniging. De kosten van de verbouwing van De Bloemerd en daarmee gepaard gaande 
projectonzekerheden leken haar veel te groot om zo'n traject überhaupt aan te gaan. GL is nooit voorstander 
geweest van bebouwing van dat stukje Leiderdorp, dus zij is blij dat er nu een optie bestaat om te kiezen voor 
behoud van de tennisvereniging op de huidige locatie. Wanneer het woord kwaliteitsslag aan de orde is, moet je 
over het algemeen zeer op je hoede zijn want dan gaat het meestal om iets dat bebouwd wordt dat groen is waar 
hoogwaardig maar veel minder groen voor terug komt. Daar is zij geen voorstander van. Het wel of niet uitbreiden 
van de bebouwde omgeving van De Bloemerd moet inderdaad gevoerd worden. Zij kan meegaan met delen van 
de motie die ingediend is. Het gaat vanavond om zekerheden en de tennisvereniging moet ook enige zekerheid 
krijgen. Het feit dat de archeologische bodemschatten niet geborgen hoeven te worden op de Plantage bespaart 
de gemeente mogelijk ook het werk en de kosten van archeologische beleidstaken. Kunnen die uitgaven 
getemporiseerd worden? 
 
De fractie Liberaal Leiderdorp deelt de inbreng van de VVD. Zij steunt het amendement van BBL en de motie 
van PvdA en CDA. 
 
Wethouder Glasbeek zegt dat de studie helderheid schept voor de tennisvereniging en tevens inventariseert wat 
voor soms conflicterende ruimteclaims er zijn in De Bloemerd. Door de verschillende visies die er zijn mbt de 
schaarse ruimte ontstaan er af en toe felle debatten tussen gebruikers van De Bloemerd. Het onderzoek was 
beperkt en het college heeft dan ook niet de gelegenheid gehad om ook anderen hun licht te laten schijnen over  
De Bloemerd. De Bloemerd betreft het hele dorp en hier is sprake van een afweging van belangen, waar in brede 
zin over gediscussieerd dient te worden. Dat komt overigens ook de onderlinge verhoudingen ten goede. Het lijkt 
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hem dus goed naast het besluit over de tennisvereniging ook stil te staan bij wat in De Bloemerd moet worden 
gedaan. Tav de tennisvereniging zegt hij, dat er nog wat haken en ogen aan zitten die nog opgelost moeten 
worden, losse eindjes die afgehecht moeten worden. Het lijkt hem  het beste dat de Wethouder Sport dit oppakt 
direct na het zomerreces dmv gesprekken met de tennisvereniging. In die zin heeft hij moeite met het 
amendement, dat in zeer specifieke mate aan geeft wat je wilt. Hij stelt voor het amendement niet te behandelen 
maar even aan te houden, na de zomervakantie met een goede afhechting te komen en eea terug te melden naar 
de raad. Hij hoort goed dat aan de onzekerheid een einde moeten komen en er een lange termijn-oplossing moet 
komen maar hij wil hier eerst met de vereniging over praten wat dat exact betekent.  
 
De VVD-fractie begrijpt dat de Wethouder om praktische overwegingen niet blij is met het amendement, maar hoe 
staat de Wethouder tegenover een convenant? 
 
Wethouder Glasbeek is het ermee eens dat de tennisvereniging niet in onduidelijkheid kan blijven verkeren. Daar 
komt dan nu een eind aan maar een aantal details moet nog uitgewerkt worden en hij wil dat het college daar even 
de tijd voor krijgt. Ook is er sprake van een aantal vervolgaspecten: hoe kijk je bijv. in zijn totaliteit tegen de rest 
aan als de tennisvereniging daar blijft? Hij heeft dan geen behoefte aan een convenant want een aantal zaken zijn 
dan definitief goed geregeld ook op de lange termijn. Hij vindt het in zijn algemeenheid niet goed dat er vanuit 
colleges convenanten worden gesloten die in feite een soort over het graf regeren met zich meebrengen; daar 
heeft hij een hekel aan.  
 
De BBL-fractie merkt op dat voormalig Wethouder Molkenboer 10 jaar geleden al tegen de vereniging heeft 
gezegd: jullie moeten hier weg. De vereniging heeft 10 jaar onzekerheid hierover gehad en de vereniging moet nu 
een bepaalde zekerheid meegegeven worden.  
 
Daar is Wethouder Glasbeek het mee eens en die moet ook langjarig zijn maar regel dat in de overeenkomst zelf. 
Hij komt daar ook mee terug in de raad dus dan kan de raad er zelf naar kijken; hij zal daar zsm mee komen.  
 
De VVD-fractie denkt dat het gepast is dat hier hardop uitgesproken wordt dat dat document er komt maar ook 
wanneer dat komt. Zij zou daar in september duidelijkheid over willen hebben.  
 
De PvdA-fractie zegt dat als de raad hier uitspreekt dat dit geen verdienlocatie meer is dan is dat duidelijk.  
 
De VVD-fractie verwijst naar de woorden van BBL: voormalig Wethouder Molkenboer heeft 10 jaar geleden al 
gezegd dat de tennisvereniging weg moest. Daarbij is vergeten aan te geven dat vijf jaar daarvoor de 
tennisvereniging al de zekerheid is gegeven dat de vereniging daar mocht blijven zitten.  
 
De PvdA-fractie stelt voor niet naar de historie te kijken maar naar zekerheid voor de toekomst. Overigens werd 
indertijd een zeer aantrekkelijk aanbod gedaan aan de tennisvereniging dat ook tot overeenstemming heeft geleid. 
Het gaat erom hier uit te spreken dat niet gemarchandeerd kan worden met de positie van de tennisvereniging de 
komende jaren en als daar een convenant voor nodig is, prima, maar als het college zegt dat op een andere 
manier te kunnen regelen dan wacht zij dat af. De zekerheid heeft de tennisvereniging in ieder geval van alle 
raadsfracties gekregen vanavond.  
 
Het enige wat de VVD-fractie heeft gevraagd is daar een termijn aan vast te hangen.  
 
De GL-fractie merkt op dat hier een werkafspraak ligt. De toezegging van de Wethouder wordt in de lijst 
opgenomen en daar wordt een datum achter gezet. Tegen die tijd ziet de raad wel wat de Wethouder te berde kan 
brengen.  
 
Dat voorstel lijkt de Voorzitter niet onpraktisch.  
 
Wethouder Glasbeek heeft in ieder geval de inspanningsverplichting dit nog in het derde kwartaal van dit jaar 
raadsbesluitgereed te maken. Dat lijkt hem een reële termijn. Hij concludeert dat iedereen het met elkaar hierover 
eens is en het college gaat daaraan werken.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp merkt op dat voormalig PvdA-Wethouder Molkenboer indertijd de hele Bloemerd 
wilde volbouwen met dure huizen om het W4-project te financieren. Het is dus zeker van belang dat de raad daar 
een duidelijke uitspraak over doet.  
 
Gelukkig zijn die plannen niet doorgegaan, aldus de PvdA-fractie. Alle sportverenigingen werden verplaatst naar 
een andere plek waar het geheel opnieuw kon worden ingericht, wat ook bepaalde voordelen had. Het is er 
gelukkig niet van gekomen maar zij was daar ook niet voor.  
 
De Voorzitter vraagt of de raad ermee instemt dat in de lijst van toezeggingen wordt opgenomen dat het college 
hier in het 3

e
 kwartaal van dit jaar op terug komt.  
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Wethouder Glasbeek merkt op dat hij het niet haalt om dit al in de raad van september voorgelegd te krijgen; dat 
zal oktober worden.  
 
De Voorzitter stelt voor in de lijst van toezeggingen een harde datum op te nemen, in ieder geval voor de 
begrotingsraad. 
 
De BBL-fractie zegt dat zij in dat geval het amendement terugneemt en de raad van oktober afwacht. Als eea dan 
niet geregeld is, zal zij deze alsnog inbrengen.  
 
De Voorzitter concludeert dat nu het besluit voorligt over de tennisvereniging, die op de huidige locatie blijft. 
Daarbij hoort de toezegging dat er nog nadere afspraken bijhoren die nog gemonitord worden.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van college en wethouder het tennispark te 
behouden op de huidige plek; het voorstel is hiermee aangenomen. In de raad van oktober komt de Wethouder 
terug op nadere afspraken.  
 
Vervolgens brengt de Voorzitter motie (2) in stemming.  
 
De VVD-fractie vindt het idee van de motie positief, echter, wanneer zij de discussie van gisteren beluisterde mn 
tav de Kadernota dan kan niet anders geconcludeerd worden dan dat in deze raadsperiode in ieder geval het 
college met bergen werk is opgezadeld. Zij is geen tegenstander van de discussie zoals genoemd in de motie 
maar wel van het voeren van die discussie nog in deze raadsperiode omdat daar de tijd gewoon niet voor is. Als 
alternatief wil zij voorstellen deze discussie in de commissie Ruimte te voeren, zodat daar gezamenlijk in 
openbaarheid over gesproken kan worden. In een volgende raadsperiode kunnen dmv een werkgroep spijkers 
met koppen geslagen worden.  
 
De BBL-fractie is het eens met de VVD. Wel is het goed een keer met de benen op tafel te spreken over wat de 
gemeente wil met De Bloemerd. Dat hoeft niet in een hoog tempo maar daar moet wel een aanvang mee gemaakt 
worden. Volgend jaar zit hier een nieuwe raad en de eerste stappen kunnen dan overgedragen worden.  
 
De VVD-fractie refereert aan de laatste zin van de motie: in het najaar hierover bestuurlijke conclusies trekken. 
Qua tijd lijkt haar dat niet mogelijk voor de ambtenaren en het college. Ook zij vindt dat de nieuwe raad met de 
eerste stappen die deze raad nog zet, verder aan de gang moet. En dus niet een werkgroep nu aanstellen die 
vervolgens bestuurlijke conclusies gaat trekken; dat is een stap te ver en is ook niet nodig. Een werkgroep kan wel 
eea voorbereiden maar dat kan net zo goed in de openbaarheid in een commissievergadering. Ook de PvdA heeft 
immers aangegeven dat De Bloemerd eenieder in Leiderdorp aangaat dus laat die discussie in de openbaarheid 
plaatsvinden. Het dure rapport dat is opgesteld voor De Munnik kan daarbij wellicht gebruikt worden als input voor 
die discussie.  
 
De PvdA-fractie hoort de VVD nu aan en hoort eigenlijk niet anders dan dat de VVD warm voorstander van de 
motie is. Het gaat om een maatschappelijke discussie over dit belangrijke onderwerp... 
 
Dat staat niet in de motie, aldus de VVD-fractie; daarin staat dat een werkgroep aan de slag gaat hiermee. Gaat 
die werkgroep dan bijeenkomsten organiseren? 
 
Ja, antwoordt de PvdA-fractie. 
 
Maar dat staat er niet, meent de VVD-fractie. Als dat wel bedoeld wordt, is zij het ermee eens maar zij heeft dit 
gelezen als een traditionele werkgroep van Leiderdorp die achter de schermen van alles afkadert en vervolgens 
met een advies komt. Dat wil zij niet. De discussie moet in de openbaarheid.  
 
De Voorzitter stelt voor achter het laatste inhoudelijke punt van de motie na inhoud geeft een punt te zetten en de 
rest van de zin te schrappen.  
 
Dan zou de VVD-fractie de motie kunnen steunen.  
 
Dat lijkt de PvdA-fractie goed.  
 
De GL-fractie merkt op dat een discussie altijd interactief is. Zij stelt voor brede voor discussie te voegen.  
 
De Voorzitter concludeert dat het laatste inhoudelijke punt van de motie als volgt luidt: Besluit daarvoor een 
raadswerkgroep in te stellen die na het zomerreces aan een brede discussie een start geeft.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform de gewijzigde motie (2) van PvdA en CDA; de motie is aldus 
aangenomen.  
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De Voorzitter stelt voor de vergadering kort te schorsen voor een pauze (21.35-21.50h). 
 
14. Onteigening Pannenkoekenboerderij De Hooiberg in Bospoort 
 
De BBL-fractie verwijst naar de inspraak van de heer Nagtegaal in de commissie over de tot dan toe gevoerde 
procedure. Nav die inspraak heeft de commissie het college verzocht op die punten in te gaan en daaraan heeft 
het college gehoor gegeven. Gezien het vertrouwelijke karakter van die informatie zal zij daar vanavond niet op 
ingaan. Nog niet op alle aspecten is het college echter ingegaan. Op een aantal punten wordt de werkelijkheid 
door partijen anders beleefd. De heer Nagtegaal spreekt bijv. over verschillende onderhandelaars die de 
gemeente zou hebben ingehuurd; haar is gebleken dat het niet om onderhandelaars ging maar om personen die 
met instemming van de heer Nagtegaal vanuit hun expertise zaken hebben onderzocht. Ook blijkt zijn stelling dat 
er slechts eenmaal met een collegelid contact is geweest, onjuist. Tav de huidige bereikbaarheid van de 
pannenkoekenboerderij is het college niet ingegaan op het verdwijnen van de sloten rond de boerderij die 
noodzakelijk zijn, de procedure rond het plaatsen van de vlaggenmasten en het gedurende langere tijd uitblijven 
van verlichting langs de openbare toegangsweg. Graag nog een toelichting daarop van het college. Op de hoogte 
van de schadeloosstelling gaat zij niet in; dat is geen bevoegdheid van de raad, de onderhandelingen worden ook 
niet door de raad gevoerd en zijn nog niet afgerond, en het ontbreekt de raad aan expertise daar een oordeel over 
te vellen. Zij hoopt dat alsnog een minnelijke oplossing kan worden gevonden, niet alleen voor de verplaatsing van 
de pannenkoekenboerderij maar ook voor de periode dat de pannenkoekenboerderij nog op de huidige locatie 
aanwezig is. Zij sluit zich aan bij de oproep van de PvdA aan het college om in dit dossier vooral de menselijke 
maat te hanteren. De raad heeft geen beleidsvrijheid om verplaatsing tegen te houden; wel kan de raad vertraging 
in de onteigeningsprocedure toepassen. De argumenten van het college afwegende tegen die van de eigenaar, 
maken dat zij geen reden ziet niet in te stemmen met voorliggend voorstel. Wel wil zij beide partijen met klem 
oproepen tot het uiterste te gaan om er uit te komen.  
 
De GL-fractie dankt het college voor het beschikbaar stellen van de uitgebreide documentatie.  
 
De CDA-fractie sluit zich aan bij BBL. 
 
De VVD-fractie zegt dat ook dit dossier een lange geschiedenis kent. Daarin is te zien hoe twee partijen van 
elkaar zijn gaan vervreemden en samenwerking verwordt tot tegenwerken en dwarsliggen. Of dat zo is, doet 
eigenlijk niet ter zake maar wat wel ter zake doet, is dat beide partijen het zo voelen. Waar twee vechten, hebben 
twee schuld en beide partijen hebben er gewoon veel baat bij hier op een minnelijke manier uit te komen. Zij is er 
ook van overtuigd dat beide partijen dat ook wel weten. Beide partijen hebben inmiddels experts in de hand 
genomen om een oplossing te vinden; dat lijkt haar een goede keuze want dat maakt het proces zakelijk, maar zij 
kan zich wel goed voorstellen dat de heer Nagtegaal hier emotioneel bij betrokken is. Zij is ervan overtuigd dat 
beide partijen er wel uit kunnen komen met de beide experts. De heer Nagtegaal dient een redelijke vergoeding te 
krijgen zodat hij een vergelijkbare pannenkoekenboerderij kan laten bouwen als de huidige. Dat moet toch snel 
opgelost kunnen worden, lijkt haar. Hoe wordt het overleg momenteel vorm gegeven? Starten met een 
onteigeningsprocedure betekent niet dat de gesprekken afgekapt worden, sterker nog: het zou een duwtje in de 
rug moeten zijn voor beide partijen om eea tot een goed einde te brengen. Hoe zit het met de oprit of de weg naar 
de nieuwe pannenkoekenboerderij? Klopt het dat er een afslag komt op de rotondes of komt er een afrit via de 
N446? De VVD is geen partij in deze maar zij is hier nieuwsgierig naar. Een afslag op de rotondes lijkt haar 
onwenselijk voor de mensen die uit Leiderdorp komen want die moeten dan eerst de rotonde bij de snelweg 
nemen alvorens zij bij de pannenkoekenboerderij uitkomen. Als dat een keuze is van de heer Nagtegaal zelf dan 
is het maar zo en zeker als het college bij de Provincie heeft kunnen bereiken dat dit ook kan. Zij gaat akkoord met 
de onteigeningsprocedure maar hoopt dat die een snelle dood zal sterven omdat die niet nodig zal blijken.  
 
Wethouder Glasbeek is blij dat er steun is voor het voorstel. Met die steun zal hij trachten tot een minnelijke 
oplossing te komen; de contacten daarover zullen geïntensiveerd worden. De resterende vragen die de BBL naar 
voren bracht, zal hij schriftelijk beantwoorden. In vertrouwelijkheid zal hij middels een schets aangeven hoe de 
aansluiting wordt voor het Gooibos. Dat lijkt hem op zich een mooie oplossing.  
 
De VVD-fractie hoopt dat de Wethouder de contacten niet gaat intensiveren maar dat de beide ingeschakelde 
experts dat gaan doen. Zijn daar al data voor te noemen? 
 
Wethouder Glasbeek heeft al eerder aangegeven dat hij het aan de experts overlaat op dit moment en dat 
broedproces moet even niet verstoord worden. Achteraf zal hij verantwoorden wat er is gebeurd.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
15. Verordening Wet Inburgering gemeente Leiderdorp 2009 
 
De CDA-fractie vindt dat een goede verordening voorligt. Zij heeft er in de commissie op aangedrongen om er 
actief voor te zorgen dat veel mensen van de inburgeringskansen en –mogelijkheden gebruik maken. Zij steunt 
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het voorstel. Voor mensen die beperkt zijn in hun middelen dient de gemeente de uitvoering in maatwerk-
mogelijkheden te laten lopen. 
 
De VVD-fractie kan instemmen met alle beslispunten behalve het laatste. Zij staat niet negatief tegenover een 
eigen bijdrage; dat wordt bij andere activiteiten immers ook gedaan. Wel is zij tegen het bonusidee aan mensen 
die deelnemen aan het examen ipv het slagen voor het examen; daarmee wordt een verkeerd signaal 
uitgezonden. De immigranten van nu zijn geen immigranten van 30 jaar geleden. Overigens ziet zij in de 
onderliggende informatie dat alle mensen die aan de inburgeringscursus deelnemen ook geslaagd zijn; dat is mooi 
en dat moet niet onderuit gehaald worden. Niet duidelijk is wat nu wel en niet kan met de Inburgeringswet vwb het 
verstrekken van bonussen. Verplichte inburgeraars moeten een eigen bijdrage betalen en soms is een 
uitzondering mogelijk als zij geslaagd zijn en een grote inspanning hebben verricht. Voor de vrijwillige inburgeraars 
kan de eigen bijdrage vervallen. Volgende week komt daar een brief over van het Ministerie en zij vraagt de 
Wethouder of hij hier al meer over weet.  
 
De PvdA-fractie merkt op dat de discussie zich toespitst op beslispunt 1.e. Zij denkt dat het goed is de drempel 
zo laag mogelijk te houden voor deze mensen want hoe meer mensen dit certificaat hebben, hoe beter. Dat 
voorstel steunt zij dus van harte en een gemeente kan dit ook gewoon doen. Het gaat ook niet om zoveel trajecten 
in Leiderdorp. 
 
De BBL-fractie kan zich vinden in het voorstel behalve het punt inzake de bonus. Inburgeren is een wettelijke 
verplichting en aan het examen moet deelgenomen worden. Zij vindt het onjuist wanneer een bonus wordt 
toegekend wanneer aan een verplichting wordt voldaan. Bovendien wordt aan iedereen een bonus toegekend, 
ongeacht de inkomenspositie; dat gaat veel te ver in een tijd van financiële malaise en bezuinigingen. Voor 
deelnemers die onder de 110 of 120%-norm zitten, kan bijv. een beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand. 
Zij gaat dus niet mee met beslispunt 1.e maar eerst wil zij toch de reactie van de Wethouder afwachten.  
 
De GL-fractie sluit zich aan bij CDA en PvdA. Een bonus moet mogelijk blijven vooral voor mensen die een 
duwtje in de rug nodig hebben. Voor aan het examen deelgenomen kan worden, moet de cursus wel gevolgd 
worden; er kan niet zomaar vrijblijvend een examen afgelegd worden.  
 
De VVD-fractie weet dat veel kinderen dat wel doen.  
 
De PvdA-fractie benadrukt dat mensen hier geen geld voor krijgen. Zij moeten geld betalen om aan het examen 
deel te nemen en de bonus houdt in dat zij dat geld niet hoeven te betalen.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat het gaat om het principe of je mensen die verplicht aan een cursus deel 
moeten nemen een bonus of een vergoeding voor kosten geeft die gemaakt zijn.  
 
De PvdA-fractie zegt dat ook afgevraagd kan worden of je van mensen die verplicht worden gesteld aan iets deel 
te nemen wel geld gevraagd kan worden.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp merkt op dat die mensen niet vanuit een verplichting naar Nederland komen en 
als je aan de Nederlandse samenleving wil meedoen dan moet je inburgeren; dat moeten de mensen zelf betalen 
en dat vindt zij terecht. Dat geldt ook voor onze kinderen die naar school gaan en schoolgeld moeten betalen; die 
krijgen ook niets terug als zij slagen, laat staan als zij deelnemen aan een examen.  
 
De GL-fractie zegt dat het hier toch gaat om een groep mensen niet als u en ik.  
 
Daar maakt de VVD-fractie bezwaar tegen; het zijn normale mensen net als wij.  
 
De GL-fractie bedoelt dat ook maar zij zitten wel in een moeilijke positie. 
 
De VVD-fractie vraagt waarom dat altijd maar wordt gedacht. Die mensen komen hier naartoe, zij trouwen hier, zij 
zijn gelukkig.  
 
De PvdA-fractie denkt niet dat iedereen hier maar vrijwillig naartoe komt, alsof zij denken: leuk, we gaan eens 
naar Nederland.  
 
De VVD-fractie merkt op dat die mensen hier ook komen omdat het hier sowieso beter is.  
 
De BBL-fractie vraagt of de discussie nu alleen maar gaat over asielzoekers die in niet te benijden 
omstandigheden zitten of over gelukzoekers, of zit het ergens tussenin?  
 
De Voorzitter denkt dat die discussie aan de Kamer overgelaten moet worden.  
 
De GL-fractie merkt op dat BBL in de commissie een geheel ander geluid liet horen.  
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Dat klopt, aldus de BBL-fractie; dat was op basis van een misinterpretatie van het voorstel en bij nadere 
bestudering ervan bleek haar, dat nu teveel mensen die het niet nodig hebben gebruik maken van een regeling die 
niet eigenlijk is.  
 
Wethouder Maat is verheugd met de brede steun voor het voorstel en dat de discussie zich toespitst op slechts 
één onderdeel. Over dat onderdeel is recent uitvoerig gedebatteerd in de Kamer. De VVD heeft gelijk dat 
overeenkomstig het standpunt van de Kamer het profijtbeginsel toegepast moet worden: de verplichte inburgeraar 
moet een eigen bijdrage betalen. Dat kan ook niet anders, dat staat in de wet. De eigen bijdrage is verplicht en 
tegelijkertijd wordt er een bonus verstrekt aan mensen die aan het examen deelnemen of ervoor slagen. In veel 
gemeenten wordt dit toegepast en vele varianten zijn denkbaar. Minister Van der Laan is hier ook duidelijk over 
geweest. De eigen bijdrage voor de vrijwillige inburgeraar wordt afgeschaft aangezien die groep minder deelneemt 
aan de cursus als er een eigen bijdrage voor gevraagd wordt. Zelfs als er een verplicht karakter is, blijkt dat 
belemmerend te werken. Dus de vraag is: wat wil je nu eigenlijk? 
 
De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat iets verplicht wordt gesteld, vervolgens wordt geconstateerd dat niet aan 
die verplichting wordt voldaan en dan worden die mensen ook nog eens beloond. 
 
Nee, zegt Wethouder Maat, de vraag is: wat wil je hiermee? Dat iedereen deelneemt aan de inburgeringscursus of 
het examen of vind je het principe van het profijtbeginsel belangrijker en moet geprobeerd worden zoveel mogelijk 
mensen te verleiden om aan de cursus deel te nemen? 
 
De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat het erom gaat dat mensen leren wat de normen en waarden in 
Nederland zijn. Als je in Nederland verplicht bent iets te doen dan hoor je aan die verplichting te voldoen en dan 
hoor je daar niet voor beloond te worden.  
 
Wethouder Maat verwijst naar de handhavingsparagraaf, dan wordt met bestuurlijke boetes gewerkt.  
 
Dan heb je die bonussen dus ook niet nodig volgens de fractie Liberaal Leiderdorp.  
 
Wethouder Maat vervolgt, dat de gemeente dan heel ferm bezig is en een flink handhavingsapparaat wordt 
opgetuigd om mensen te verplichten om te leren. Straks gebeurt dat ook nog bij de scholen, dan komt er een 
politieman bij de kleuterscholen om de kinderen naar school te sturen.  
 
De VVD-fractie merkt op dat dat allang gebeurt, daar is allang een instantie voor. De wet moet gewoon gevolgd 
worden, daarom heet het ook een wet.  
 
De PvdA-fractie zegt dat de vraag is wat je wilt bereiken met deze doelgroep. Als vader en moeder moeten 
inburgeren met een gezin met een laag inkomen, dan is € 540 veel geld.  
 
De VVD-fractie benadrukt dat er ook een inkomenstoets is voor gezinsmigratie.  
 
De Voorzitter geeft aan dat de wet het toestaat de eigen bijdrage terug te geven.  
 
Dat klopt, aldus Wethouder Maat. De inhoud van de brief van de Minister kent hij nog niet maar de Minister heeft 
zich hier al eerder schriftelijk over uitgelaten. Principieel heeft Liberaal Leiderdorp mbt de bonus zeker gelijk; de 
vraag is echter of dat effectief en wenselijk is. De gemeente moet in de verordening opnemen hoe de bijdrage 
wordt geïnd. Het probleem van de inning is dat mensen in termijnen mogen betalen, in 24 (bijstandsgerechtigden) 
of 12 (niet-bijstandsgerechtigden) termijnen. Dat betekent voor de groep bijstandsgerechtigden meer kosten dan 
opbrengsten. De VVD heeft eerder deze avond gezegd dat de VVD principieel is tegen lasten die niet opwegen 
tegen de inningskosten, dus wellicht kan hij vanavond zelfs de VVD overtuigen.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat ook de termijnbetaling afgeschaft kan worden, dan is het probleem 
opgelost.  
 
Die kan de gemeente niet afschaffen, die staat in de wet, aldus Wethouder Maat. In Leiden wordt de bonus ook 
gegeven. BBL was in de commissie van mening dat de groep altijd voor verrekening in aanmerking zou moeten 
komen. Als uit deze verordening alleen art.9 wordt geschrapt dan betekent dat, dat ook de uitkeringsgerechtigde 
de eigen bijdrage zal moeten betalen. Het is uitvoeringstechnisch niet te doen om onderscheid te maken tussen 
uitkeringsgerechtigden en mensen met een inkomen tot 110 of 120%. Het lijkt hem beter nu akkoord te gaan met 
de verordening en later alsnog te bekijken of nav de bijzondere bijstand de nieuwe verordening aangepast dient te 
worden. Op dit moment is dat niet het geval.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp merkt op dat de Wethouder dat onderscheid al moet maken want bijstands-
gerechtigden mogen in 24 termijnen betalen en uitkeringsgerechtigden in 12 maanden.  
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Tussen bijstand en niet-bijstand wordt inderdaad een onderscheid gemaakt maar niet tussen een inkomen tot 
110% of 120%, zegt Wethouder Maat. Als nu art.9 geschrapt wordt, moet morgen tegen de inburgerings-
gerechtigden gezegd wordt dat zij moeten wachten tot de bijzondere bijstaand is geregeld. 
 
De BBL-fractie begrijpt de praktische problemen maar het gaat erom dat een bonus wordt verbonden aan het 
deelnemen van mensen aan een examen. De bonus zou niet aan de inspanningsverplichting maar een 
resultaatsverplichting gekoppeld moeten zijn.  
 
Wethouder Maat zegt dat dat in afwijking van de Leidse praktijk zou zijn.  
 
De BBL-fractie merkt op dat het hier ook om Leiderdorp gaat en niet om Leiden.  
 
Daar kan Leiderdorp inderdaad voor kiezen, aldus Wethouder Maat. Er zijn ook steden die de bonus koppelen aan 
het behalen van het examen. Uit de cijfers blijkt dat tot nu toe iedereen nog geslaagd is in Leiderdorp maar het 
kan ook voorkomen dat mensen niet slagen terwijl dat niet aan hun inspanning ligt. 
 
De BBL-fractie meent dat daar flankerend beleid-artikelen in de regeling voor opgenomen zijn.  
 
De PvdA-fractie stelt voor dit een kans te geven en na een jaar te bezien hoe dit loopt. 
 
De BBL-fractie draait het liever om: geef haar voorstel een kans, dus alleen de geslaagden gedurende een jaar 
een bonus, en bekijk dan of er mensen buiten de boot vallen.  
 
De VVD-fractie zegt dat deze zaak ook opgeschort zou kunnen worden in afwachting van de brief van de Minister, 
waarin zij met wetsvoorstellen komt.  
 
De PvdA-fractie denkt niet dat de brief voor dit punt relevant is; de vraag is of een bonus kan of niet, en het kan. 
Is niet iedereen erbij gebaat als zoveel mogelijk mensen de kans wordt geboden om in ieder geval op de goede 
manier een poging te wagen? Blijkt nu dat het opeens storm gaat lopen dan kan altijd nog een andere afweging 
gemaakt worden. Zij verwacht dat echter niet.  
 
De Voorzitter stelt voor tot stemming over te gaan.  
 
Wethouder Maat kan zich iets voorstellen bij het voorstel van BBL als daar een hardheidsclausule op toegepast 
zou kunnen worden. Als dat een reden zou zijn om met het voorstel in te stemmen dan kan hij het voorstel daarop 
aanpassen. Dan blijft het wel zo dat de inburgeraar in Leiden iets meer rechten heeft dan die in Leiderdorp, maar 
dat is dan maar zo. Het voorstel zou dus op dit punt geamendeerd kunnen worden.  
 
De Voorzitter vult daarop aan dat art.9 aldus geformuleerd zou moeten worden: binnen de gestelde termijn met 
succes heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Beslispunt 1.e dient dan overeenkomstig gewijzigd te 
worden.  
 
Dan zal er wel een hardheidsclausule moeten komen, aldus Wethouder Maat, zodat in bijzondere gevallen hiervan 
afgeweken kan worden.  
 
Dat valt volgens de Voorzitter onder flankerend beleid en dat staat hier in.  
 
Wethouder Maat geeft aan dat als er op deze manier een breder draagvlak komt voor de verordening hij daarmee 
in kan stemmen.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp meent dat er moet staan: voor het slagen van het examen of behalen van het 
diploma. 
 
Dat is juist, aldus de Voorzitter.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders met 
inachtneming van de wijzigingen in punt 1.e en beslispunt 1; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
16. Wijziging Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften 
 
De VVD-fractie gaat akkoord met het voorstel maar wil nog de volgende opmerking maken. Dit punt is in de 
commissie tezamen met het jaarverslag van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften behandeld. De 
knelpunten die daarin staan, worden niet alleen opgelost door het voorstel dat nu voorligt. Zij roept het college op 
dit in zijn geheel aan te pakken.  
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Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
18. Financieringsvoorstel gemaakte en toekomstige kosten inrichting Boterhuispolder en Polder 

Achthoven 
 
De BBL-fractie merkt op dat onlangs een bedrag vrijgekomen is voor de herinrichting van de Oude Rijn-zone en 
daar valt ook de Achthovenerpolder onder. Is er in dit voorstel rekening gehouden met deze bijdrage? 
Waarschijnlijk niet. Het lijkt haar goed de bijdrage voor de Achthovenerpolder eruit te halen en pas dan te 
gebruiken als deze nodig is voor de herinrichting, want zij neemt aan dat Leiderdorp de plannen voor deze polder 
uit deze bijdrage betaalt. Het verbaast haar dat Teylingen nog geen vastomlijnd plan voor de Boterhuispolder heeft 
terwijl het college steeds heeft gezegd dat er wel degelijk een gezamenlijk plan in. Kan zij daar inzicht in krijgen? 
Zij verzoekt het college dit snel en netjes af te kaarten, en onder die belofte gaat zij akkoord met het voorstel.  
 
Wethouder Glasbeek zegt dat dit voorstel voorziet in de Leiderdorpse bijdrage aan wat lokaal en regionaal bij 
elkaar geschraapt moet worden. Daarbij is het zo dat de Teylingse raad zich daar positief over uitgelaten heeft. 
Ook binnen Provinciale Staten is hierover een besluit genomen en is € 16 miljoen extra uitgetrokken o.a. voor de 
Boterhuispolder. In september hoopt hij de raad eea te kunnen melden over een grondaanschaf door de Dienst 
Landelijke Gebied. In september vindt de aanvraag plaats vwb het regionale deel en aan een landelijke bijdrage 
wordt gewerkt. De middelen mbt de business case Oude Rijn-zone hebben mn betrekking op het stuk van de Lage 
Zijde en uitplaatsing van Vliko. Vwb het groen is gezegd dat dit separaat genomen wordt, conform de regelen der 
kunst. Leiderdorp draagt dus de zorg voor 25% lokaal/regionaal en vervolgens gaat Leiderdorp voor de 75%. 
 
De BBL-fractie kan daarmee leven.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
19. Verzoek samenvoegen programmaraden 
 
Beslist wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
20. Notulen van de vergadering van 8 juni 2009 en lijst van toezeggingen 
 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
De Voorzitter meldt dat als de data op de lijst van toezeggingen niet meer actueel zijn hierover gecommuniceerd 
moet worden met de griffie. 
 
21. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
De Voorzitter merkt op dat er een voornemen is deel te nemen aan de NV Beheer Openbare Ruimte; de raad zou 
voor 15 augustus iets kunnen inleveren maar die datum ligt in de vakantie. Is die datum hard? 
 
Wethouder Maat antwoordt dat die datum hard is maar deze kan verschoven worden. Het streven was nl. op 1 
september de NV op te richten en die datum zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Hij kan zich voorstellen dat de 
raad hier ook nog over wil spreken, dus dat kan eind augustus in de commissieronde.  
 
De Voorzitter concludeert dat dit voor de commissie Bestuur & Maatschappij wordt geagendeerd in augustus. 
 
22. Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 22.40h.  
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 14 september 2009, 
 
Plv. Griffier,         De Voorzitter, 
E.Y. Abma         R.F. Thunnissen 
 

 

 


