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1. Opening 
 
De Voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen 
van de heren Van der Hoogt en Cooijmans, en mevrouw De Waard. Mevrouw Joester en de heer McDaniel komen 
wat later.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
De PvdA-fractie merkt nav de aanvangstijd van deze vergadering op, dat het soms noodzakelijk is de vergadering 
eerder te beginnen ivm de volle agenda maar niet omdat een aantal mensen naar een VNG-congres moeten, 
zoals vanavond.  
 
De Voorzitter stelt voor hier verder over te discussiëren in het Presidium; dat voorstel wordt overgenomen.  
 
3. Vragenronde 
 
De Voorzitter stelt voor de raadsvragen van de VVD in de regiocommissie aan de orde te stellen; dit voorstel 
wordt overgenomen.  
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De VVD-fractie merkt op dat die vragen door alle fracties zijn gesteld.  
 
Dat klopt, aldus de Voorzitter. Ook zijn er vragen ingediend mbt de planning. 
 
De PvdA-fractie meldt dat de fractievoorzitters voorstellen de beantwoording van de raadsvraag onderdeel van 
discussie te laten zijn in de eerstvolgende commissie Bestuur & Maatschappij; dat voorstel wordt overgenomen.  
 
4. Startnotitie CJG 
 
De VVD-fractie zegt dat het CJG een verplichting is vanuit Den Haag. Of dit centrum aan het voorgestelde doel 
zal beantwoorden, zal in haar ogen de praktijk moeten uitwijzen. In de commissie is hier behoorlijk over 
gediscussieerd. De regie bij de ontwikkeling van het CJG ligt vooral bij de Wethouder; zij gaat ervan uit dat de 
Wethouder zelf actief en daadkrachtig deze taak op zich neemt. Als regisseur moet gestuurd worden op 
samenhang en resultaten, en de resultaten moeten smart geformuleerd zijn. De VVD zal met een kader komen 
waar dit ook in genoemd staat. De VVD volgt graag de knowhow van de stuurgroep inzake de pedagogische visie. 
Vwb de financiering meent zij dat deze ontwikkeling geheel binnen de bestaande subsidiebudgetten van de 
huidige instanties gerealiseerd moet worden, aangevuld met BDU. Tevens is hierbij van belang dat het volgens de 
wegwijzer CJG goed mogelijk is, dat het CJG leidt tot efficiënter werken vanwege minder benodigd casuïstiek 
overleg. De vorming van een CJG moet ook een financieel voordeel opleveren en zij kan zich voorstellen dat dat 
op termijn ook zijn beslag krijgt. De Wethouder heeft in de commissie aangegeven dat de BSW als mogelijke 
locatie in beeld moest blijven; dat betekent volgens haar dat er een discrepantie ontstaat tussen startnotitie en 
locatiekeuze. Zij neemt aan dat het college de startnotitie zelf ook onderschrijft en dan is het uitgangspunt tav de 
ruimte dat er minimaal 265 m2 nodig is. De BSW valt dus af en de BSW voldoet ook niet aan het kader zoals bij 
de BSW was vastgesteld. In de aanvullende notitie van 2 juni jl. valt een drietal zaken op. De koppeling van het 
CJG en het onderwijs wordt hierin als belangrijk betiteld. De VVD heeft vanuit de stuurgroep niet anders begrepen 
dan dat de stuurgroep juist van mening was, dat het centrum niet samengevoegd moest worden met een school. 
De Sterrentuin zou te duur zijn qua vierkante meterprijs maar in de notitie leest zij, dat ook de BSW € 200 per 
vierkante meter zou gaan kosten dus de locatie Sterrentuin moet zeker onderzocht worden. Tevens staat in de 
notitie of dit überhaupt een mogelijke locatie is als kernpartners hierin een plek moeten krijgen; wat het college 
hierbij voor ogen heeft, is haar volstrekt onduidelijk. Zij gaat ervan uit dat het CJG niet over twee locaties verspreid 
zal worden; dat is nl. in strijd met de opzet van een CJG en voor haar onbespreekbaar. Ook de Ommedijk hoeft 
van haar niet meer onderzocht te worden omdat zij bij navraag heeft begrepen, dat de evt. ruimte die daarvoor 
beschikbaar zou komen niet voldoet aan het benodigde aantal vierkante meters. Zij heeft op voorhand een 
kaderstelling gemaakt die vertaald is in een amendement. Zij heeft getracht daar met een aantal partijen dit 
weekend uit te komen maar dat is niet gelukt, vandaar dat zij straks om een schorsing zal vragen om daar nader 
uit te komen.  
 
De CDA-fractie leest in het verslag van de commissievergadering een groot enthousiasme in de voorbereiding en 
over wat nu op papier staat. Zij vindt het heel belangrijk dat de startnotitie wordt aangenomen en dat het 
enthousiasme en vertrouwen dat daaruit spreekt, voortgezet wordt bij de kernpartners in het basismodel. In de 
startnotitie staan vier locaties genoemd. De BSW is niet meer aan de orde volgens haar; die wil zij schrappen uit 
het onderzoeksplan. Er wordt nl. gestreefd naar één CJG op één locatie en dat moet werkbaar blijven. In de 
werkwijzer CJG staan veel suggesties maar zij denkt dat hetgeen de stuurgroep nu heeft uitgewerkt de basis moet 
zijn. In die wegwijzer staat ook nadrukkelijk op p.47: ''Investeer in vertrouwen in uw partners''. In de startnotitie is 
een heel stuk vertrouwen gevonden: men heeft elkaar kunnen vinden en er is op een goede manier 
samengewerkt. Maar ook mensen die in de hulpverlening en allerlei organisaties werkzaam zijn, kennen hun 
eigenheden en zijn daar ook trots op, dus het zal best lastig zijn zaken los te laten. Bij het communicatieplan staat 
vermeld dat de regie door de gemeente wordt gevoerd; het lijkt haar goed dat gegeven in de beslispunten op te 
nemen. Zij is het eens dat gestart wordt met het landelijk basismodel. Het CJG dient in principe met de bestaande 
financiële middelen verder ontwikkeld en uitgevoerd te worden. Er moeten evaluatiemomenten afgesproken 
worden en als het niet goed zou gaan, moet toch verder gegaan worden met het CJG en zal geprobeerd moeten 
worden van evt. minpunten pluspunten te maken. Van de overgebleven drie locaties stelt zij voor de locaties 1 en 
2 als eerste te bekijken, en locatie 3 alleen als 1 en 2 afvallen.  
 
De GL-fractie sluit zich aan bij veel van wat al is gezegd. Voor ligt een goede startnotitie waaraan alle partijen 
hebben meegewerkt. Ook bij de presentatie bleek dat alle deelnemende partijen positief zijn over een CJG, zijnde 
een stap voorwaarts in de samenwerking die al bestaat. VVD en CDA willen wat punten in het voorstel 
aanscherpen en zij denkt ook dat het belangrijk is de juiste kaders goed mee te geven. Het vastleggen van de 
regie van de gemeente bijv. of het basismodel en de evaluatie vanuit bestaande budgetten. Zij is het er niet mee 
eens als na een evaluatie en nadat blijkt dat het CJG niet werkt, wordt besluiten dat het CJG maar weer moet 
verdwijnen want het is een wettelijke verplichting. Het amendement van de VVD heeft zij vooraf gezien evenals de 
suggesties van het CDA; zij denkt dat gezamenlijk tot een goede notitie gekomen kan worden met ook goede 
kaders, dus zij denkt dat partijen daar in een schorsing snel uit kunnen komen. Zij is het met de VVD eens dat 
twee locaties eigenlijk heel geschikt zijn: de Sterrentuin als eerste en het zwembad De Does. De Sterrentuin vindt 
zij bij uitstek geschikt omdat dit een centrale locatie en ook een laagdrempelige locatie is. Zij dringt erop aan bij 
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het college om bij het onderzoek te bekijken of er bij instellingen die al in het gebouw zitten nog mogelijkheden te 
vinden zijn vwb de ruimte.  
 
De PvdA-fractie refereert aan de avond met het veld waarin de presentatie werd gegeven; het enthousiasme van 
alle aanwezigen was duidelijk voelbaar. Dat gevoel heerste ook na de commissievergadering van de vorige keer. 
Feitelijk waren partijen het over een groot aantal punten eens en de discussie aan het eind van die vergadering 
ging over de vierkante meterprijs die evt. van toepassing zou zijn. Zij heeft daar toen over gezegd, dat het aan het 
college is om over die prijs te onderhandelen. Belangrijke punten vindt zij de samenwerking op één locatie; twee 
locaties zijn voor haar niet bespreekbaar, conform ook de wens van het veld. Alles moet binnen de bestaande 
budgetten gerealiseerd worden. Het moet ook een locatie zijn die laagdrempelig is zoals het zwembad, de 
Sterrentuin, het SCC. Een school en zeker een verzorgingstehuis zijn minder laagdrempelig. Los van de vier 
locaties die genoemd worden, wil zij erop aansturen dat voornamelijk de vierkante meterprijs onderzocht wordt en 
het aantal beschikbare vierkante meters per locatie. Juist om die reden valt de BSW al af. Zij stelt voor de 
Sterrentuin en zwembad De Does te onderzoeken. Zij heeft met de VVD gesproken over het amendement van de 
VVD. Zij wil graag dat er op dit punt besloten wordt over een raadsbreed gedragen voorstel. De insteek die de 
VVD heeft aangegeven, ziet zij als een finetuning van een aantal zaken die in de beslispunten vermeld staan. Zij 
denkt dat hier uitgekomen zal worden. Het veld wil graag krachtig gaan samenwerken en dit voorstel zou dan ook 
raadsbreed en krachtig ondersteund moeten worden.  
 
De BBL-fractie onderschrijft de woorden van de PvdA. Zij vindt het belangrijk dat er een CJG komt, al is dat ook 
een wettelijke taak. Het veld wil graag samenwerken en dat zal ook moeten, kijkende naar wat er de afgelopen 
jaren op dit terrein allemaal is gebeurd. Zij heeft in de commissie aangegeven zich in principe te kunnen vinden in 
de startnotitie. Het enige probleem dat zij daarmee had, was de locatiekeuze. Complimenten aan de VVD; zij 
onderschrijft het amendement. Zij begrijpt niet dat het college nav de discussie in de commissie geen eieren voor 
zijn geld heeft gekozen vwb de locatiekeuze en toch de BSW heeft laten staan in de notitie. Het verheugt haar dat 
de locatiekeuze BSW ook door de coalitiepartijen als geen goede locatie is bestempeld. Zij meent dat € 200 per 
vierkante meter onderhandelbaar is, zeker in deze tijd met een leegstand van kantoorpanden en andere zaken. 
Waarom heeft het college de BSW hier nog steeds in de startnotitie laten staan?  
 
De Voorzitter merkt op dat het amendement nog niet officieel is ingediend maar de concepttekst is al wel bekend.  
 
Wethouder Gardeniers is die tekst nog niet bekend. Hij deelt het enthousiasme dat meerdere deelnemende 
partijen hebben aangegeven in de laatste stuurgroepvergadering. Het verheugt hem ook dat de pedagogische 
visie aan de professionals wordt overgelaten, die deze visie hebben opgesteld en geaccordeerd. Het CJG is 
bedoeld op één locatie, twee locaties is geen optie; dat is ook zo afgesproken in de stuurgroep. De (verre) 
backoffice echter zal regionaal georganiseerd worden en ook daar hebben alle partijen mee ingestemd. Hij begrijpt 
dat er raadsbreed een weerstand bestaat tegen de locatie BSW, echter, dit voorstel is door de commissie ter 
bespreking in de raad gestuurd dus dit voorstel heeft het college niet meer gewijzigd. Natuurlijk moet eea binnen 
het bestaande budget uitgevoerd worden. Komende woensdag zal in een VNG-vergadering het bestuursakkoord 
van de VNG en het Rijk ter sprake komen, waar niet mee ingestemd zal worden omdat dat een negatief effect van 
€ 450.000 betekent voor Leiderdorp. Daarin zal een gedeelte van dit soort gelden kunnen zitten; de uitwerking is 
hem nog niet precies bekend. Hij weet niet precies hoe de bezuinigingen van het Rijk mn na 2011 gaan uitvallen. 
Dat zal elk jaar bekeken moeten worden en op dit moment kan hij nog niets beloven omdat die uitwerking nog niet 
precies bekend is. De Ommedijk is overigens geen verzorgingstehuis maar een woon-/zorgcomplex. Rijnhart 
Wonen heeft aangegeven dat het aantal benodigde vierkante meters ruim gehaald kan worden in de Ommedijk. 
Raadsbreed wordt hier dus uitgesproken dat de BSW geen optie is en alles moet binnen het bestaande budget 
uitgevoerd worden; dat zal het college ook zoveel mogelijk uitvoeren.  
 
De VVD-fractie vraagt of de Wethouder hier bedoelt: maximaal binnen het bestaande budget. 
 
Wethouder Gardeniers antwoordt bevestigend en als het minder kan, graag. Er moet inderdaad nog worden 
onderhandeld, zoals hij ook in de notitie heeft aangegeven. Tav de regievoering merkt hij op, dat dit punt wellicht 
wat minder duidelijk naar voren komt uit de startnotitie. Het advies van de WMO-raad geeft ook nadrukkelijk aan 
dat de gemeente de regie moet voeren en dat is ook de bedoeling, met de portefeuillehouder als verantwoorde-
lijke.  
 
De Voorzitter schorst de vergadering (19.40-20.00h).  
 
Tweede termijn 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de VVD. 
 
De VVD-fractie meldt dat partijen gezamenlijk uit het amendement (1) (zie bijlage 1) zijn gekomen dat in de plaats 
komt van het huidige beslispunt. Twee punten behoeven nog toelichting: er dienen evaluatiemomenten ingebouwd 
te worden en pas na het bespreken van die evaluaties beoordeelt de raad of aanpassing cq uitbouw met extra 
taakfuncties noodzakelijk is. Zij wil graag weten wat het vervolg is op vanavond want dit onderwerp zou nog een 
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keer in de raad terug moeten komen op het moment dat alles rond is. Het college zou dan aan moeten geven wat 
een goed evaluatiemoment zou kunnen zijn. Afgelopen week is het advies van de WMO-adviesraad ontvangen; 
partijen hebben gemeend dat advies vanavond niet inhoudelijk te moeten behandelen maar in het amendement is 
aangegeven, dat het college samen met de stuurgroep beoordeelt of de aanbevelingen uit dat advies bij de 
ontwikkeling van het CJG meegenomen moeten worden. Daarvan wensen partijen een terugkoppeling. Uiteindelijk 
zijn twee locaties aangegeven die onderzocht dienen te worden en mocht er op een gegeven moment iets niet 
mogelijk zijn dan gaat zij ervan uit dat dit bij de raad terugkomt. De VVD hoopt en vertrouwt erop dat het CJG tijdig 
op 1 januari 2011 van start kan gaan en dat alle disciplines die daarmee te maken hebben inderdaad met 
enthousiasme er tegenaan gaan, met een groot vertrouwen in elkaar.  
 
De CDA-fractie is verheugd dat er nu een unaniem stuk voor ligt. Het CDA heeft steeds gezegd: geef het college 
onderhandelingsruimte om toch de Ommedijk als derde alternatief te onderzoeken. Zo is de situatie nu niet maar 
zij hoopt wel dat die optie achter de hand blijft. Feitelijk hoopt zij dat in de Sterrentuin een modus gevonden wordt 
die geheel past bij de wensen van alle mensen die in de stuurgroep meewerken. De Sterrentuin mag meer actie 
en reactie hebben, en multifunctioneel gebruik van ruimten kan daaraan bijdragen.  
 
De GL-fractie heeft hier weinig aan toe te voegen. Zij sluit zich aan bij de opmerking van de VVD inzake het 
advies van de WMO-adviesraad; daarin staan goede en minder goede punten, en zij hoopt dat het college daar 
goed naar kijkt. Het verheugt haar dat nu een goed kader voor ligt en tot een goede notitie is gekomen. Zij hoopt 
dat het CJG op een goede manier van de grond gaat komen. De twee locaties die ook zij belangrijk vindt, worden 
nu ook in het stuk genoemd als eerste locaties om te onderzoeken.  
 
De PvdA-fractie is verheugd dat de raad vanavond een krachtig samenwerken heeft laten zien. Er is een mooi 
resultaat bereikt en zij is benieuwd hoe het CJG zich gaat vormen.  
 
Ook de BBL-fractie is blij dat het compromis er ligt en ook dat dit raadsbreed wordt onderschreven. Voor haar is 
het belangrijk dat er in een andere discussie een belangrijke angel uitgehaald is, nl. die rond de BSW. 
 
Wethouder Gardeniers stelt voor in punt 1f een punt te zetten achter te worden in de 2e regel. Hij kan daar geen 
beloften over doen en wil het laatste stuk daar dus uit schrappen. Vanaf 2011 te blijven binnen het budget: als dat 
budget heel anders gaat worden, ontstaat er een geheel nieuwe situatie waar dan met elkaar over gesproken 
moet worden. Dat zijn punten waar hij zich op dit moment niet op wil vastleggen.  
 
Dat is precies de bedoeling van die zin, aldus de VVD-fractie: als hier niets voor wordt ontvangen uit het 
Gemeentefonds ontstaat er een andere situatie en dan moet de Wethouder terug naar de raad om te bezien hoe 
het verder moet.  
 
Met die uitleg kan Wethouder Gardeniers leven. Op de toevoeging onder punt 3 wordt pas in de Kadernota terug 
gekomen; dat punt neemt hij voor kennisgeving aan. Het college kan instemmen met het amendement.  
 
Unaniem wordt beslist zonder hoofdelijke stemming conform het amendement (1) van de gezamenlijke partijen; 
het amendement is daarmee aangenomen.  
 
Unaniem wordt beslist zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en college met 
inachtneming van het amendement; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
5. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2009  
 
De BBL-fractie is erg blij met het instrumentarium GIG, dat elk jaar weer een beter beeld geeft van de situatie 
waarin de grote Leiderdorpse projecten verkeren. Steeds duidelijker wordt dat indertijd te grote en onvoorzienbare 
risico's zijn gelopen. Economische tegenwind maakt het er natuurlijk niet beter op maar iedereen weet dat na 
zeven vette jaren ook zeven magere jaren komen. De bedenkers van alle langlopende plannen hadden rekening 
moeten houden met een krimp in de economie. De situatie voor Leiderdorp ziet er zeer somber uit. Zij vraagt zich 
af of de GIG wel een juist beeld geeft in relatie met het jaarverslag. Een grote post van de W4 is immers geboekt 
onder inhuur derden, lezende het jaarverslag; klopt dit? En klopt de GIG nu of is er sprake geweest van een 
dubbele boeking? Afhankelijk van het antwoord van het college zal zij in tweede termijn aangeven of zij akkoord 
gaat met deze GIG. 
 
De VVD-fractie zegt dat haar vragen in de commissie reeds beantwoord zijn. Zij wil nog opmerken dat de VVD de 
conservatieve uitgangspunten waarmee gerekend wordt, deelt. De GIG sluit niet aan op de jaarrekening omdat in 
de GIG het verlies van de Plantage nog verwerkt zit en dit verlies in de jaarrekening 2008 al genomen is. De GIG 
W4 loopt dus op nul ipv op € 6 miljoen negatief. De VVD wil minimaal eenmaal per jaar de GIG hier bespreken en 
dat de GIG zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande interne rapportage, die toch altijd gemaakt moet worden om 
de voortgang van de projecten te volgen.  
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De CDA-fractie zegt dat de inhoud van deze goede en duidelijke rapportage haar niet vrolijk stemt. In de hele 
rapportage klinkt een negatief scenario door. De huidige economische situatie maakt het er voor de projecten ook 
niet beter op; in dit verband wijst zij op de perikelen rond de afwijzing van het tracébesluit. Mn het project Plantage 
hangt als een molensteen om de nek van de gemeente en zij begrijpt de beslissing die moet worden genomen hoe 
het daar mee verder moet. Zij sluit zich aan bij de woorden van de VVD inzake de jaarlijkse rapportage. Zij kan 
instemmen met de aangegeven beslispunten.  
 
De PvdA-fractie merkt dat ongeveer zeven jaar geleden inderdaad wat optimistischer werd aangekeken tegen de 
ontwikkelingen. Dankzij de VVD destijds heeft de GIG zich ontwikkeld tot een zeer goed, inzichtelijk en transparant 
rapportagemodel. Op een aantal punten gaat het niet goed; er is sprake van tegenwind. Er lijkt ook niets mee te 
zitten met het W4-traject. Het is dan ook niet verschrikkelijk betekenisvol om het besluit te nemen wat nu genomen 
wordt; daarmee leg je vast wat de verwachtingen zijn en accepteer je dat deze rapportage van het college die 
uitgangspunten bevat die voldoende inzicht hebben opgebracht. Zij heeft geen probleem met het nemen van dit 
besluit. In de commissie is al gezegd dat de GIG een heel goed instrumentarium is maar ook erg arbeidsintensief. 
Nu een aantal projecten aflopen en een aantal onderwerpen voldoende duidelijkheid hebben gegeven, is het goed 
nog eens te bekijken hoe met het instrument de GIG de komende jaren omgegaan moet worden. Voorgesteld is in 
het najaar rustig te bekijken of de GIG niet op een eenvoudigere manier ingericht kan worden. Dit instrument moet 
in ieder geval niet overboord gegooid worden en minstens eenmaal per jaar dient een overzicht van alle 
belangrijke projecten op tafel te komen. Zij stemt in met het voorstel en verzoekt de Wethouder een 
gespreksnotitie in het vooruitzicht te stellen over de vorm van de volgende GIG. 
 
Wethouder Glasbeek denkt dat het goed is om het instrument de GIG in de huidige vorm nog even aan te houden 
- daarvoor variëren bepaalde zaken nog te veel - maar mogelijk wel iets minder omvangrijk. In september komt het 
college terug op de GIG. Hier zou niet minder frequent over gesproken moeten worden maar wellicht kan het pak 
papier wat minder. De focus ligt voortdurend op de financiële kant en dat is ook terecht want de Plantage is een 
behoorlijke molensteen om de nek van Leiderdorp. Inmiddels is het wel zo dat eea al in de resultaten is verwerkt. 
Het moet wel heel gek gaan als zich dit nog beroerder aftekent dan nu is aangegeven. Het college wil het W4-
project binnen een termijn van twee of drie jaar afgerond zien zodat de gemeente zowel vwb de projectorganisatie 
als de financiën weet waar de gemeente ook aan toe is. In financiële zin is de situatie nu wel onder controle. 
Derden worden alleen ingehuurd als er vacaturegaten zijn die niet direct vervuld kunnen worden. Bij de werving 
van moeilijk te vervullen vacatures is ook vaak sprake van een constructie, waarbij mensen een aantal maanden 
worden ingehuurd en vervolgens een vast contract krijgen. Voor specifieke projecten als de W4 is relatief veel 
kortstondige capaciteit van bepaalde expertise nodig. Er is dus geen sprake van een dubbele boeking of iets 
dergelijks. 
 
Het ging de BBL-fractie in eerste instantie om de overschrijding die gemeld werd; die overschrijding is nu terug 
gebracht. Het gaat haar veel meer om de kwaliteit van het werk; zij zal hierop terugkomen tijdens de jaarrekening.  
 
Wethouder Glasbeek zegt dat ook daar een project over loopt, dus bagatelliseren doet het college dit zeker niet. 
In september komt het college terug op de vormgeving van die rapportages maar hij stelt voor met dezelfde 
frequentie dergelijke overzichten te blijven verstrekken.  
 
De GL-fractie vindt het goed dat het college aangeeft dat er tweemaal per jaar een rapportage komt. Het lijkt haar 
ook goed als het college de stand van zaken van de projecten aangeeft niet alleen cijfermatig maar ook tekstueel. 
Daarover worden alleen mondelinge mededelingen gedaan door het college in de commissie. Zij is content met 
wat er geleverd wordt; het is weliswaar een overdaad aan informatie maar een verademing tov vijf jaar geleden.  
 
Tweede termijn 
 
De BBL-fractie gaat akkoord met de GIG en merkt daarbij op, dat zij eens per jaar een uitgebreide rapportage 
zou willen en eens per jaar een rapportage van maximaal twee A4-tjes.  
 
De VVD-fractie merkt op dat ook de Rekenkamer iets heeft gezegd over de GIG-rapportage; die woorden 
onderschrijft zij en zij hoopt dat die woorden ook als vertrekpunt worden genomen voor de rapportage en 
frequentie daarvan. Het lijkt haar goed vooraf af te stemmen welk vertrekpunt wordt gekozen. Zij kan instemmen 
met de GIG. 
 
Het lijkt de Voorzitter goed bijv. in de commissie te bespreken hoe de rapportage in het vervolg moet worden.  
 
Wethouder Gardeniers zal alle suggesties die hiervoor gedaan zijn, meenemen en hij komt met een voorstel in de 
raad. Dit kan evt. voorbesproken worden met bijv. de financiële commissie of in een kleiner verband. De gemeente 
is in ieder geval verplicht eens per jaar een uitgebreide rapportage te maken voor de jaarrekening.  
 
Unaniem wordt besloten zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het 
voorstel is hiermee aangenomen.  
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6. Jaarverslag 2008 
 
De BBL-fractie heeft tijdens de commissie een historisch beeld gegeven vanaf de Kadernota 2008 t/m het 
concept-jaarverslag dat in de vorige commissie is besproken. Het beeld is grillig. Van nul tijdens de Kadernota tot 
een verlies van € 1,5 miljoen tot aan het veegbesluit in maart, waarbij het verlies was gedaald tot bijna € 250.000. 
Het verbaast haar dat tijdens de bespreking van het jaarverslag er opeens een saldo is van € 4 miljoen negatief. 
Dit is dramatisch voor dit dorp. Het voltallige college stond tijdens de commissievergadering met de mond vol 
tanden toen de BBL een paar simpele vragen stelde over de inhuur derden. Die altijd maar weer uit de hand 
lopende post zit haar heel hoog. De coalitiepartijen accepteren overschrijding op die post kennelijk iedere keer 
weer. Het college gaf toen aan dat alles verklaard kon worden in een tabel; dat overzicht is er en zij vraagt zich 
werkelijk af of iemand zijn hand nog in het vuur durft te steken voor dit jaarverslag. Is dit jaarverslag überhaupt wel 
betrouwbaar op alle fronten? Het woord per abuis wordt overal als excuus gebruikt door het college in de 
beantwoording van de vragen. Inhuur van project o.a. W4 zijn meegenomen in de kosten inhuur derden; 
ongelooflijk maar waar. Naast die omissie is € 885.000 aan vacaturegeld ingezet voor inhuur derden. € 180.000 is 
extra beschikbaar gesteld uit andere budgetten voor inhuur derden. Welke budgetten? Er worden slechts twee 
voorbeelden genoemd. Inhuur kosten SSC ad € 350.000 zijn hierop geboekt maar had op een andere post 
geboekt moeten worden, zo leest zij. Van de studiekosten begrijpt zij niets meer. Zij heeft hierover een vraag 
gesteld: de studiekosten geven een ander beeld dan bij de opleidingen op p.74 wordt aangegeven. De extra 
studiekosten zijn maar voor een klein deel benut, zo leest zij, maar de tabel geeft een geheel andere indruk: 
primitief € 182.000, werkelijk € 313.000. Er vinden wel heel veel fouten plaats onder de verantwoording van de 
Wethouder. Voor klanten van de Sociale Dienst is € 33.000 uitgegeven; deze zitten in het staatje maar vallen 
eigenlijk buiten de studiekosten van het gemeentepersoneel, leest zij. Wat moet zij met zo'n antwoord? Er is 
gewoon verkeerd geboekt. Zij heeft uit het jaarverslag geconstateerd dat vergrijzing in Leiderdorp afneemt; het 
college antwoordt dat dat niet zo is: ''Bij het opstellen van het staatje is een fout gemaakt en per abuis zijn de 
personen tussen 75 en 85 jaar dubbel geteld''. Als zij hier dus de helft vanaf haalt, blijven er nog minder ouderen 
over in Leiderdorp. Zij vindt een dergelijke beantwoording onaanvaardbaar. Het college mag besluiten tot een 
voorziening, dat recht heeft het college ook; dat heeft het college ook gedaan met de Plantage. Wat haar echter 
bijzonder ergert, is dat het college op 14 april 2009 een formeel besluit heeft genomen tot het treffen van de 
voorziening Plantage terwijl zij in het accountantrapport leest, dat dat in december 2008 al is gebeurd. Dit college 
is op dit punt out of control en dat wordt versterkt door de uitspraak van de Burgemeester in het Presidium over de 
situatie waar dit dorp en mn dit gemeentehuis zich bevindt. De antwoorden die zij vanavond heeft gekregen, leiden 
alleen maar tot meer vragen. Op zeer korte termijn moet de accountant uitgenodigd worden in het Presidium om 
haar constateringen met hem te bespreken zodat de accountant het controleinstrumentarium gaat veranderen. Zij 
vraagt zich af de getrouwheid inderdaad wel is conform de accountant heeft geconstateerd. Dit college is 
uitgeregeerd maar de kiezer zal over een paar maanden oordelen en dit beleid waarschijnlijk veroordelen. Naar de 
indieners van het manifest is niet of nauwelijks geluisterd; zij garandeert het college dat een tweede eraan komt. 
Zij keurt het jaarverslag volledig af.  
 
De CDA-fractie hoort dat de BBL de accountantscontrole ter discussie stelt... 
 
Dat hoort niemand de BBL-fractie zeggen. Zij heeft alleen gezegd dat naar het instrumentarium gekeken moet 
worden en naar de functies die de raad heeft meegegeven aan de accountant.  
 
De CDA-fractie leest in het accountantsrapport, dat ''de totstandkoming van de jaarrekening en de daarop 
volgende accountantscontrole in 2008 minder eenvoudig is verlopen dan voorgaande jaren. Gevraagde informatie 
is door de gemeente Leiderdorp voor de meeste posten adequaat verzameld en opgeleverd. Echter, als gevolg 
van moeilijke casussen vwb de WMO en grondexploitaties heeft de gemeente in een iets later stadium een 
concept-jaarrekening kunnen opleveren. De verlate totstandkoming van de jaarrekening heeft geleid tot een 
minder efficiënt uitgevoerde controle.'' Daarmee wil zij starten. Het jaarverslag met jaarrekening is naast de 
begroting een belangrijk document. Er wordt verantwoording afgelegd over de plannen en voornemens over 2008. 
In de begroting staat de vraag centraal: wat willen we ermee bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat zijn de 
kosten. Bij de jaarrekening zijn de centrale vragen: wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan. Bij 
de presentatie van de begroting destijds heeft het college aangegeven, dat er een sluitende begroting was maar 
kijkend naar de toekomst absoluut onvoldoende. De raad is destijds unaniem akkoord gegaan met de begroting 
2008. Het college constateert dat 2008 in financieel opzicht een moeilijk jaar was. De jaarrekening liet aanvankelijk 
een voordelig resultaat zien van € 111.000 door tal van maatregelen zoals het uitstellen van investeringen en het 
treffen van tijdelijke bezuinigingsmaatregelen. Door een noodzakelijke voorziening mbt de Plantage komt het 
nadelig saldo nu op ruim € 4 miljoen uit; daar wordt zij niet vrolijk van. Dat legt een zware financiële hypotheek op 
de schouders van de gemeente. Het CDA kan instemmen met het raadsbesluit.  
 
De GL-fractie is wat meer afgegaan op het accountantsrapport en zij is tevreden met het oordeel dat daaruit 
kwam. Zij heeft in de commissie vragen gesteld aan de accountant die naar tevredenheid zijn beantwoord. De 
jaarrekening is op zich met een voordelig saldo geëindigd maar de genoemde molensteen heeft de gemeente 
weer in de problemen gebracht. Dat moet nu doorgerekend en steeds meegenomen worden, en dat is een zware 
opgave. Ook is zij niet blij met de reserves die hiervoor aangesproken moeten worden. De reserve WMO wil zij 
hier niet voor inzetten maar de Wethouder heeft in de commissie uitgelegd, dat als die reserve niet aangesproken 
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wordt er andere potjes aangesproken zullen worden en dit op zich een praktische oplossing is. Zij gaat akkoord 
met het voorstel maar niet van harte. Zij hoopt dat de WMO-reserve weer heel snel gevuld wordt.  
 
De PvdA-fractie kan zich vinden in de uitleg van de accountant in de commissievergadering. Dat wil niet zeggen 
dat een aantal zaken niet serieus worden genomen; ook zij weet dat in dit huis de nodige actie wordt ondernomen 
op bepaalde punten en de resultaten daarvan moeten afgewacht worden. Zij ziet dat er veel geschoven wordt met 
begrotingsposten; soms is dat nodig omdat de accountant dat aangeeft en soms omdat dat handiger is. Het 
probleem daarbij is dat dit vanuit de raad niet altijd goed gevolgd kan worden en dit punt zou in het verbetertraject 
meegenomen moeten worden. Met dit verslag is wel weer een enorme verbetering te zien maar het kan nog beter, 
mn ook duidelijker voor de raad. Een aantal zaken gaat niet goed, zoals kosten die op verkeerde posten worden 
geboekt; dat mag uiteraard niet gebeuren en zij gaat ervan uit dat daar verbeteringen in aangebracht zullen 
worden. Leiderdorp is een middelgrote gemeente die voor een aantal grote opgaven staat en dat is niet altijd 
eenvoudig met de mensen die beschikbaar zijn. Daarvoor zullen dus ook mensen ingehuurd moeten worden. 
Financieel experts zijn schaars en moeilijk te krijgen. De raad heeft altijd een groot accountantsbureau achter zich 
staan vanuit haar controlerende taak en daar mag de nodige expertise van verwacht worden tav de controle. Een 
aantal verliezen is nu genomen; dat maakt de financiële situatie niet rooskleuriger maar wel helder. De manier 
waarop nu met de Plantage om wordt gegaan, lijkt haar goed.  
 
De VVD-fractie zegt dat na de commissieronde en technische vragen haar duidelijk is geworden dat er een aantal 
technische fouten staat in het jaarverslag; dat had niet mogen gebeuren, zeker vwb de inhuur derden welk punt 
toch altijd grote aandacht krijgt in de begrotingsbehandeling. Door vragen van een aantal oppositiepartijen is een 
aantal van dergelijke punten aan het licht gekomen. De vraag is of alles er nu uitgehaald is. De doelenschema's 
moeten in de toekomst beter ingevuld worden en zij gaat ervan uit, dat dit college dit nu al afstemt met de 
betreffende instanties. Alle voorgenomen activiteiten uit de begroting moeten worden verantwoord in het 
jaarverslag en de jaarrekening, en niet slechts een selectie daarvan. Dus ook activiteiten die niet of niet tijdig tot 
stand zijn gekomen. In het jaarverslag horen geen zaken thuis die eerst in 2009 hebben plaats gevonden. De 
verantwoording over 2008 vindt niet of niet compleet plaats. Inhuur derden moet tot een minimum beperkt blijven; 
dat is ook steeds in de begrotingsraden van de laatste jaren aangegeven. Temeer daar de daaraan verbonden 
kosten veelal het drievoudige of meer zijn van een vaste kracht. In een tijd waarin de arbeidsmarkt minder 
gespannen is, liggen andere oplossingen meer voor de hand. Zij gaat niet akkoord met het beschikbaar stellen 
van bedragen uit de algemene reserve voor tekorten bij het IBP en Sterrentuin. Beide besluiten zijn weliswaar 
genoemd in het veegbesluit maar door deze als voordeel te benoemen in 2008 wordt het resultaat van 2008 beter 
en wordt er minder uit de reserve onttrokken nu er sprake is van een negatief resultaat. Dan zal het in 2009 weer 
uit de reserve worden onttrokken, zoals nu wordt voorgesteld. Zij vindt het vreemd dat dit gebeurt bij het 
vaststellen van de jaarrekening 2008 en stelt voor dit bij de eerstvolgende begrotingswijziging 2009 te laten 
gebeuren tbv de transparantie. Het is onduidelijk waarom de post mbt de Sterrentuin hier is opgenomen; fouten 
die bij de bouw zijn gemaakt, moeten bij de aannemer worden verhaald. Het meest is toch in 2009 aan het licht 
gekomen of beschikt zij niet over alle gegevens? Later dit jaar zou een overzicht worden verstrekt over de totale 
bouwkosten van de Sterrentuin dus waarom nu al in het jaarverslag 2008 opnemen? Zij is niet overtuigd van de 
noodzaak tot het nemen van de voorziening Plantage. Haar is onvoldoende bekend wat de situatie rond het 
tennispark is; over die precieze ontwikkelingen is nog niet met de raad gesproken en de raad kan haar 
controlerende taak op dit punt dus niet voldoende uitoefenen. Zij gaat niet akkoord met dit voorstel en daarom 
komt zij ook niet meer toe aan de verdere beslispunten. Zij is helemaal niet gelukkig met het voorstel van het 
college hoe die voorziening gedekt zal worden. De WMO-reserve is hiervoor gekozen omdat dat de enige grote 
reserve is die hiervoor aangesproken kan worden. Er is niet gekeken naar meer voor de hand liggende reserves 
die hiervoor aangesproken zouden kunnen worden en dat getuigt niet van een gedegen financieel beleid. De VVD 
concludeert dat zij het jaarverslag niet in deze vorm kan goedkeuren.  
 
Wethouder Gardeniers zegt dat er inderdaad fouten zijn gemaakt in staatjes maar dat zijn toelichtende staatjes 
die geen gevolgen hebben voor het resultaat en daar geen invloed op hebben. Die fouten worden gewijzigd in het 
definitieve jaarverslag. De getrouwheid is niet in het geding; de toelichting is een apart traject dat hier in Excel-
sheets gebeurt. Alle staatjes zijn nu nagelopen en volgens hem zitten er geen fouten meer in. Als de wens bestaat 
de accountant hier uit te nodigen om dat te bevestigen dan kan hij zich dat voorstellen. Tav de voorziening 
Plantage zegt hij, dat alle gebeurtenissen die na balansdatum plaatsvinden nog meegenomen moeten worden in 
de jaarrekening en zeker als de accountant aangeeft dat dat moet. De voorziening moet dus meegenomen worden 
maar dat moet middels een collegebesluit alsnog bevestigd worden. De BBV geeft aan dat je in een dergelijk 
geval een voorziening moet nemen dus wordt daar ook een voorziening voor genomen. Het CDA spreekt over een 
minder efficiënte controle die in het accountantsrapport staat; die doelt mn op de vertraagde aanlevering van de 
WMO-controlcijfers, waardoor de accountant belemmerd werd in zijn werkzaamheden. Hij neemt aan dat dat dit 
jaar wel goed gaat want de afspraken zijn dusdanig strak gemaakt dat het niet anders kan. De voorziening dekken 
uit de WMO-reserve is inderdaad een pragmatische oplossing. Als het voorstel inzake verkoop aandelen NUON 
wordt aangenomen, zal die reserve daar als eerste weer mee aangevuld worden.  
 
De BBL-fractie benadrukt dat het college dat niet kan bepalen. De raad gaat over het geld dat de NUON-
aandelen oplevert.  
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Dat klopt, aldus Wethouder Gardeniers, en de raad gaat ook over de reserves. Het college zal het voorstel doen 
om als eerste de WMO-reserve weer aan te vullen. De discussie over het gehele traject begroting, najaarsnota en 
veegbesluit is reeds uitgebreid gevoerd in de commissie en wil hij hier niet herhalen. De Plantage blijft inderdaad 
een molensteen en daar moet een voorziening voor genomen worden; dat kan niet anders in overheidsland. In de 
BBV staat ook dat voor een dergelijke voorziening eerst de reserves aangesproken moeten worden voordat dit 
over het resultaat loopt.  
 
De BBL-fractie weet dat de BBV dit voorschrijft maar als het college in december 2008 of al eerder het 
voornemen heeft een voorziening te treffen, waarom komt het college daar dan niet mee naar de raad? Dan krijgt 
het college veel eerder de handen op elkaar bij de raad dan zoals het nu verlopen is.  
 
Wethouder Gardeniers zegt dat de BBL daar een punt heeft.  
 
Alweer een punt, aldus de BBL-fractie. 
 
Inderdaad, geeft Wethouder Gardeniers volmondig toe. De GIG was hier het grote struikelpunt. Intern is daar veel 
over gediscussieerd, ook met de accountant. 
 
Wethouder Glasbeek merkt op dat eind november/begin december mn is gediscussieerd over de vraag of het nog 
verantwoord was de bebouwing in de Kleine Zandput door te zetten. Toen is het rapport verschenen met de 
mogelijke milieutechnische risico's, waarna is gezegd: dat moeten we niet doen. Vervolgens is het debat ontbrand 
wat de financiële consequenties daarvan zijn, waarover op 14 april een besluit is genomen.  
 
De BBL-fractie zegt dat in de commissie Ruimte in het verleden achter gesloten deuren ook wel eens over dit 
onderwerp is gesproken en het was veel verstandiger geweest de commissie en raad in vertrouwen te nemen op 
het moment dat dit soort zaken zich voordoen.  
 
Wethouder Gardeniers denkt dat er een tijdsklem ontstond; de jaarrekening moest op tijd klaar. Vandaar dat alles 
op één hoop is gekomen en vandaar ook dat vandaag de jaarrekening én GIG behandeld worden terwijl normaal 
gesproken de GIG een raad eerder wordt behandeld dan de jaarrekening. Misschien dat de uitleg daardoor wat 
rommelig overkomt. Inhuur derden is een belangrijk punt en daar zal de volgende keer duidelijker aandacht aan 
besteed worden. Dit zal veel nauwlettender gevolgd worden en tussentijds zal de stand van zaken ook aan de 
raad gemeld worden. Niet alle functies zijn makkelijk te vervullen, nog steeds. Er zijn wel genoeg ZZP-ers en 
adviesbureaus maar helaas niet genoeg mensen die op advertenties reageren. Mn in het bouwgebeuren kan de 
bouwleges dat ook dekken, vandaar ook die dekking. Ook zijn er tijdelijke ziektesituaties en sommige functies 
moet je tijdelijk opvullen; dat heeft ook meegespeeld.  
 
Tweede termijn 
 
De BBL-fractie deelt een aantal zaken in de uitleg van het college maar een aantal ook niet. Zij blijft op haar 
standpunt.  
 
De PvdA-fractie denkt dat de antwoorden van het college voor zich spreken. Het is een goede zaak dat 
voorzieningen die nu genomen moeten worden ook nu genomen worden. Soms moet de discussie misschien wat 
eerder gevoerd worden maar het probleem bij de Plantage ontstond eind vorig jaar. Dit is het moment waarop 
daarover een beslissing genomen moet worden. Zij kan zich vinden in dat voorstel want zo kan weer met een 
schone lei begonnen worden.  
 
De BBL-fractie begrijpt niet wat de PvdA bedoelt met die schone lei. Er is nu een enorm tekort dus die schone lei 
is er nog lang niet.  
 
De PvdA-fractie zegt dat die voorziening nu getroffen wordt en het totale verlies is nu dus genomen. Er is een 
hoop tegenslag geweest in het W4-project maar vergeet niet waar het allemaal om begonnen is en die 
uitgangspunten onderschrijft zij nog steeds. Daarbij geeft de accountant ook aan dat nu een aantal knopen 
doorgehakt moet worden; dat lijkt haar een goede zaak en zij kan de jaarrekening dan ook goedkeuren.  
 
De VVD-fractie denkt dat de Kleine Zandput de oorzaak is en de Plantage het gevolg. De tennisbaan kan niet op 
de Kleine Zandput komen maar zal elders moeten komen; zij kan echter geen raadsbesluit vinden of discussie in 
de raad hierover. Wel heeft zij brieven gezien over evt. alternatieven.  
 
De GL-fractie merkt op dat de GIG zojuist is vastgesteld en daarin is juist het risico opgenomen, dat het verlies op 
de Plantage genomen wordt. 
 
Daar gaat het volgens de VVD-fractie niet om want nu ligt het jaarverslag 2008 voor.  
 
De GL-fractie wil alleen aangeven dat de consultatieronde over de Plantage zojuist is afgesloten.  
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De VVD-fractie zegt dat het om het moment gaat. In het jaarverslag 2008 wordt deze voorziening genomen en zij 
is van mening dat de raad haar controlerende taak op dit punt niet uit kan oefenen. De raad kan eea niet 
controleren omdat geen discussie heeft plaats gevonden over de tennisbaan. Welke andere mogelijkheden zijn er 
voor de tennisbaan? Zij gaat ervan uit dat de accountant er in zijn advies van uitgegaan is dat eea op basis van 
een raadsbesluit heeft plaats gevonden; dat kan zij zich voorstellen maar dat heeft niet plaats gevonden.  
 
Daar is de accountant niet van uitgegaan, zegt de PvdA-fractie, want dit is in zijn toelichting in de commissie niet 
aan de orde geweest.  
 
De VVD-fractie blijft bij haar standpunt: zij zal geen goedkeuring geven aan dit jaarverslag. 
 
Wethouder Glasbeek zegt dat in oktober/november de zettingsproblematiek in de Kleine Zandput helder werd. Na 
het milieuonderzoek is door de toenmalige wethouder wel degelijk aan de raad gemeld, dat realisatie van het 
tennispark op de Kleine Zandput niet mogelijk was. In de vorige GIG is dat effect ook voor een deel meegenomen. 
Toen was nog niet exact duidelijk waar dit op uit zou komen en dat is ook aangegeven. Daar is koortsachtig naar 
gekeken na de balansdatum maar dit effect moest bij de jaarrekening 2008 meegenomen worden. Of er nog 
alternatieven zijn waardoor eea mee zou kunnen vallen, is iets wat daarna speelde maar er zijn geen signalen dat 
andere alternatieven in financiële zin significant afwijken van wat nu in de GIG wordt opgenomen.  
 
Daarom is vanavond ook eerst de GIG en daarna de jaarrekening behandeld, aldus Wethouder Gardeniers; dat 
heeft met die volgordelijkheid te maken. Tav het doelenschema zegt hij, dat dit in sommige gevallen niet 
aangepast kan worden omdat sommige instellingen hun jaarrekening en aanvraag voor 1 mei moeten indienen. 
Die cijfers kunnen dan niet meer meegenomen worden in de jaarrekening, vandaar dat in sommige gevallen de 
cijfers van het jaar ervoor meegenomen worden. Hij heeft nog wel naar de nieuwe cijfers gevraagd maar in de 
meeste gevallen zijn die dan nog niet bekend.  
 
De Voorzitter stelt voor een besluit te nemen.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp wil een stemverklaring afleggen. Zij deelt de mening van VVD en BBL, en kan 
daarom niet instemmen met het voorstel.  
 
De VVD-fractie wil ook een stemverklaring afleggen. Op grond van de aangegeven punten kan zij niet instemmen 
met het voorstel.  
 
De Voorzitter constateert dat dat ook voor de BBL geldt.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming met tien stemmen voor (GL, CDA, PvdA) en zeven stemmen tegen 
(VVD, BBL, Liberaal Leiderdorp) conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen.  
 
7. Voornemen tot verkoop NUON-aandelen 
 
De VVD-fractie zegt dat niet verkopen onverantwoord lijkt omdat de gemeente nu al geen geld kan leveren voor 
de vernieuwingen die nodig zijn om levensvatbaar te blijven. Verkopen lijkt verantwoord omdat bij de verkoop ruim 
wordt voldaan aan de splitsingswet en daarmee het netwerk in eigendom van Nederland blijft. Inderdaad, lijkt, 
want het is pas verantwoord als het geld van de verkoop ook goed wordt weggezet en het gat dat in de begroting 
valt wordt opgevangen. Goed rentmeesterschap dus. Beslispunt 4 geeft aan dat de opbrengst uit de reserve 
toereikend moet zijn om het wegvallende dividend structureel in de begroting op te vangen. Dat is voor de VVD 
een absolute must. Het woord zou eigenlijk vervangen moeten worden door voorwaarde. Het college heeft een 
memo verstuurd met de mogelijke invulling van het bestedingsplan van de verkoop van de aandelen; dat vond zij 
nog wat mager. Als de raad hiermee instemt, kan het college de volgende keer dan met een gedegen voorstel 
komen waarin de raad ook iets te kiezen heeft? In beslispunt 1 staat dat Leiderdorp € 400 miljoen gaat storten in 
het eigen vermogen van Alliander; dat bedrag moet aangepast worden aan het bedrag dat Leiderdorp hierin gaat 
storten. Zij wacht de beantwoording van de Wethouder eerst af. 
 
De GL-fractie heeft het niet makkelijk gehad met voorliggend voorstel. Vitale infrastructuren waaronder de 
energievoorziening zouden in overheidshanden moeten blijven volgens haar. Maar NUON is niet meer het 
klassieke nutsbedrijf van 50 jaar geleden en of een overheid daar dan nog eigenaar van moet zijn, betwijfelt zij. 
Een dergelijke beleidsbeslissing zou eigenlijk niet door gemeenten genomen moeten worden maar door de 
Rijksoverheid. Bij de overwegingen zou ook de specifieke Leiderdorpse situatie mee moeten wegen. Aandelen en 
dividenden zijn weliswaar niet te voorspellen maar financieel gezien zal de gemeente nooit meer voor de aandelen 
krijgen dan wat nu geboden wordt. Daarom is zij voor verkoop van de aandelen want dat geeft een financiële 
armslag voor de komende jaren. Het bedrag lijkt hoog maar wordt in delen uitbetaald; daar zitten risico's in en de 
dividenden in de meerjarenbegroting moeten gecompenseerd worden. Zij is het daarom eens met het college-
voorstel een nieuwe reserve in te richten. Hoe de financiële armslag straks is, is nog niet bekend. Ook de burgers, 
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die direct middels de OZB bij de financiële problemen zijn betrokken, hebben er recht op zsm te weten wat deze 
verkoop precies betekent voor dit dorp. Zij verzoekt het college dan ook zsm met een notitie te komen.  
 
Ook binnen de PvdA-fractie heeft dit voorstel tot een fundamentele discussie geleid. De Europese Unie heeft een 
splitsing voorgeschreven en dat is in dit geval wel netjes gedaan. Het gaat in zoverre dus alleen om de productie 
en leverantie, en daar heeft Vattenfall alleen maar alle belang bij. Langzaamaan is dit geen overheidstaak meer, 
op netwerk- en huisaansluitingen na maar die blijven ook hier. Het is interessant te bezien of verwacht kan worden 
dat de gemeente financieel beter af is wanneer deze stap niet wordt gezet; dat zal niet zo zijn dus dit is een kans 
om de aandelen te verkopen. Wel betekent dit het weggeven van dividend maar het is niet gezegd of er ooit 
dividend van NUON zou komen als NUON zelfstandig zou blijven, of dat een enkele gemeente de verkoop tegen 
zou kunnen houden. Het zal straks vooral gaan over het voorstel van het college over besteding van de opbrengst 
maar daar wordt vanavond nog niet over beslist. Drie leden van de PvdA-fractie stemmen voor voorliggend 
voorstel, één lid (mevrouw Van Reijn) kan dat principieel niet.  
 
De CDA-fractie zegt dat dit onderwerp ook binnen het CDA bijzondere aandacht heeft gekregen. Realiteit is 
echter dat Leiderdorp een zeer kleine aandeelhouder is en eenieder moet zich realiseren dat de mogelijkheden 
beperkt zijn. Het belang van Leiderdorp van 0,44% verwatert naar 0,1% en met een dergelijk aandeel kan je geen 
vuist maken, hooguit een bescheiden signaal afgeven. Bij de energieproductie zou een duidelijke vermindering 
van de uitstoot van schadelijke gassen gerealiseerd moeten worden; toezicht daarop en het in bezit houden van 
het netwerkbedrijf is voor haar van essentieel belang. De keuze tussen het zekere bod dat nu voorligt tegenover 
een onzekere toekomst in het kader van de opbrengst, maakt dat de beslispunten 1 t/m 4 logische gevolgen zijn. 
Tav punt 2 ziet zij graag of er inmiddels een eindpunt is in de gemaakte kosten van het voortraject. Tav punt 4 
merkt zij op, dat zij zich kan vinden in het storten van de opbrengst van de aandelen in de nieuwe reserve 
Opbrengsten aandelen NUON. 
 
De BBL-fractie stelt dat de wereld inderdaad verandert en ook het energiebedrijf, maar het is soms moeilijk om 
van bepaalde zaken afscheid te nemen. Wil Nederland op energiegebied mondiaal blijven meedoen dan moet er 
wat gebeuren want dat is het belangrijkste onderwerp de komende 50 jaar. Als Leiderdorp niet meegaat met deze 
aandelenverkoop dan heeft Leiderdorp eigenlijk niets meer in de melk te brokkelen en zal dat alleen maar meer 
problemen geven vwb de financiële positie van Leiderdorp. Carte blanche dus voor dit college om de komende 
aandeelhoudersvergadering akkoord te gaan met de verkoop. Veel belangrijker vindt zij dat er straks een 
document wordt voorgelegd in de raad waar heel zorgvuldig mee omgegaan moet worden, nl. over wat Leiderdorp 
met dat geld kan gaan doen. Het verlies dat Leiderdorp gaat lijden door het niet langer inboeken van dividend 
moet de komende jaren gewaarborgd worden. Dan blijft er nog iets over. De notitie die het college hierover heeft 
verspreid, mag wat haar betreft wat ruimer. Zij roept de raad op de komende periode hier zorgvuldig over na te 
denken want de raad bepaalt het kader wat daarmee moet gebeuren. Het college komt eind juni/begin juli met een 
voorstel; de raad moet wel de ruimte en tijd krijgen om hier heel zorgvuldig over na te kunnen denken.  
 
Kortom: dit niet forceren voor de zomervakantie, aldus de PvdA-fractie. 
 
Inderdaad en de BBL-fractie stelt dan ook voor hier bijv. in een brainstormsessie in de commissie over te 
spreken. Zij gaat akkoord met het voorstel.  
 
Wethouder Gardeniers begrijpt goed dat deze keuze voor sommigen best moeilijk is. Respect daarvoor, maar dit 
is bijna geen keuze die voor ligt, meer een duivelsdilemma maar wel een dilemma met een heel mooi prijskaartje. 
Dat is dan natuurlijk een afweging die mee gaat spelen. De investering in de toekomst vwb duurzaamheid speelt 
ook zeker mee en Vattenfall kan dat veel beter garanderen. In de commissie is hier uitgebreid over gesproken. De 
VVD heeft gelijk tav beslispunt 1: Leiderdorp zal 0,442...% bijdragen of hier zou moeten staan in totaal door alle 
aandeelhouders te betalen bijdrage van € 400 miljoen. Dat beslispunt moet worden aangepast. Leiderdorp blijft 
dus aandeelhouder in het netwerkbedrijf. Dat punt 4 een voorwaarde moet zijn, klopt; dit zal ook een voorwaarde 
zijn in de notitie die het college zal opstellen. Het wegvallen van het dividend van NUON Energy zal in eerste 
instantie goedgemaakt moeten worden. In de discussie straks zullen twee lijnen spelen: er zijn balansbeslissingen 
en resultaatbeslissingen, en die twee lijnen moeten goed uitgeduid worden, dus welke beslissingsmogelijkheden 
er zijn en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit wordt nu al bekeken want de Kadernota komt er ook aan en dit zou 
daar invloed op kunnen hebben. Het lijkt ook hem goed hier in een aparte sessie bijv. in augustus over te spreken. 
Hij is verheugd dat hij op 17 juni a.s. duidelijk kan verwoorden dat Leiderdorp positief staat tegenover de verkoop 
en het aanbod. Leiderdorp is één van de laatste overheden waarin dit besluit wordt genomen; inmiddels is 
duidelijk dat de 80% bijna zeker wordt gehaald.  
 
De CDA-fractie dacht dat beslispunt 1 ongewijzigd moest blijven omdat het een regionaal raadsvoorstel was en 
dit allemaal hetzelfde was. In de inleiding staat bij de toelichting dat het in Leiderdorp gaat om 0,4402%.  
 
Het is inderdaad een regionaal voorstel, aldus Wethouder Gardeniers, maar dit punt kan op twee manieren 
gelezen worden. Als achter in totaal € 400 miljoen de woorden als eigen vermogen zou staan dan zou het er veel 
duidelijker staan.  
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De VVD-fractie stelt voor genoemd beslispunt als volgt te wijzigen: in totaal 0,442% van € 400 miljoen.  
 
Wethouder Gardeniers merkt nog op dat de precieze advieskosten ook nog niet bekend zijn; dat bedrag zal ruim 
€ 3.600 zijn. Die cijfers krijgt de raad nog.  
 
Tweede termijn 
 
De VVD-fractie kan akkoord gaan met het voorstel. Zij is verheugd dat de Wethouder heeft overgenomen dat het 
uitgangspunt een voorwaarde zal zijn in de notitie van het college en het voorstel van BBL om daar gedegen naar 
te kijken. Het gaat erom het gat in de begroting op te vangen maar als er nog wat resteert dan stelt zij voor iets 
terug te geven aan de burger vanwege de hoge OZB-verhoging, zoals GL ook voorstaat.  
 
De GL-fractie vindt dat ook maar afgewacht moet worden hoeveel ruimte daarvoor is. Zij stemt in met het 
voorstel. 
 
Volgens de PvdA-fractie is de tekst van het besluit nu niet goed want € 400 miljoen keer 0,44 is geen bedrag 
waar nu over gesproken wordt.  
 
Wethouder Gardeniers zegt dat het gaat om het storten van een totale bijdrage aan het eigen vermogen van het 
netwerkbedrijf van € 400 miljoen door de huidige aandeelhouders naar rato van hun huidige aandelen en niet door 
de toekomstige aandeelhouder Vattenfall. Dat moet duidelijk worden in het besluit en juristen moeten maar 
zeggen hoe de tekst precies moet luiden.  
 
De Voorzitter stelt voor in het beslispunt op te nemen naar rato; de raad stemt daarmee in. Hij legt het besluit ter 
besluitvorming voor. 
 
Mevrouw Van Reijn van de PvdA-fractie wil een stemverklaring afleggen. Zij is tegen dit voorstel.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het gewijzigde voorstel (beslispunt 1) van burgemeester en 
wethouders; mevrouw Van Reijn wordt geacht tegen te hebben gestemd. Het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
8. Regionalisering brandweer Leiderdorp 
 
De Voorzitter draagt de voorzittershamer voor dit punt over aan de heer Thunnissen. 
 
De BBL-fractie zegt dat dit dossier al enige tijd loopt. Zij ziet de noodzaak van regionalisering zeker in en gaat 
ervan uit dat de reorganisatie zorgvuldig zal verlopen. Zij gaat ervan uit dat de nieuwe uitrijlocatie voldoet aan alle 
aanrijtijden mn gezien het feit, dat de herstructurering van de Willem de Zwijgerlaan nogal wat vervelende 
consequenties met zich mee gaat dragen; dat hoort zij nog graag een keer van de Wethouder. Zij wil ieder 
kwartaal van de voortgang op de hoogte worden gebracht.  
 
De VVD-fractie heeft in de commissie kritiek geuit tegen de niet evenwichtige inhoud van het stuk. De optie om te 
proberen Leiderdorp zelfstandig door te laten gaan, is onderbelicht gebleven. Zij is nu tevreden met de opname in 
het stuk inzake de keerzijde van de medaille wanneer Leiderdorp zou besluiten niet deel te nemen aan 
regionalisering. Nav die uitleg en na informatie te hebben ingewonnen over de consequenties daarvan, vindt zij 
het toch heel jammer dat blijkbaar door de ingewikkeldheid van de materie het heel moeilijk is om tot een één op 
één vergelijking te komen tussen handhaving en regionalisering. Hoogstwaarschijnlijk is het niet mogelijk op 
middellange of lange termijn als lokale brandweer te blijven functioneren, zo is haar gebleken. Toch wil zij nog 
twee opmerkingen maken. Zij maakt zich zorgen over de positie van de vrijwillige brandweer. Hier is een 
beslispunt aan gewijd maar hier wil zij extra aandacht voor vragen want gebleken is dat de vrijwillige brandweer 
zich daar zorgen over maakt. Enerzijds betekent regionalisering dat de gemeente een stuk vrijheid kwijt is vwb het 
financieel managen van het geheel. De controle op de uitgaven is in dergelijke regelingen vaak beperkt vanwege 
het feit dat er allerlei nieuwe zaken op gemeenten af komen waaraan voldaan moet worden en daar nee tegen 
zeggen is geen optie. In het stuk wordt geen dekking aangegeven terwijl afgesproken is dat bij elk voorstel een 
dekkingsvoorstel zit. Zij gaat ervan uit dat bij de Kadernota een dekking hiervoor aangegeven zal worden.  
 
De CDA-fractie sluit zich grotendeels aan bij de woorden van BBL en VVD. Het borgen van de kwaliteit en 
continuïteit door de beoogde schaalvergroting is heel belangrijk. Zij vraagt bijzondere aandacht voor de vrijwillige 
brandweer en de expliciete opdracht deze te behouden en te versterken. In de reactie van de ondernemingsraad 
van 2 juni jl. werd nog eens verzocht om zorgvuldigheid te betrachten bij de inrichting van de nieuwe organisatie 
en daarbij te betrekken de medewerkers zowel beroeps als vrijwillig in het kader van de medezeggenschap. Dat 
aan de huidige brandweerzorg een prijskaartje hangt, is niet te voorkomen. Zij verzoekt het college met klem 
kritisch te kijken naar de hoogte van de bijdrage die door Leiderdorp dient te worden betaald. Zij stemt in met 
voorliggend besluit.  
 



NOTULEN GEMEENTERAAD LEIDERDORP dd 8 juni 2009 115
 
De PvdA-fractie is verheugd over de opmerkingen van de VVD vanavond na de discussie in de commissie-
vergadering. De brandweer opereert al een tijdje regionaal en zij is ervan overtuigd dat het regionaliseren en 
afronden hiervan een belangrijke mijlpaal is in het proces. Zij sluit zich aan bij de opmerking inzake de aanrijtijden, 
zeker gelet op de situatie die de komende jaren in Leiderdorp gaat ontstaan en de huidige situatie op de Willem de 
Zwijgerlaan.  
 
De VVD-fractie meent dat het de taak van de gemeente is om die situatie zodanig in te richten dat de brandweer 
ook gewoon zijn werk kan doen.  
 
De PvdA-fractie merkt op dat ook de vrijwillige brandweer zodanig verdeeld moet zijn dat de brandweer snel kan 
acteren als er iets aan de hand is. Zij stelt voor de vrijwillige brandweer minimaal op peil te houden en evt. uit te 
breiden, en zij betwijfelt of dat kan binnen de kleinschaligheid van nu. Zij stemt in met het voorstel.  
 
De GL-fractie vindt dat de raad dit besluit moet nemen gezien de landelijke ontwikkelingen zoals tav de 
veiligheidsregio's. Het regionaliseringsproces is al jaren aan de gang en dit besluit is de laatste stap. Zij is het 
eens met het voorstel en de beslispunten. Tav beslispunt 4 merkt zij op, dat de brandweer in Leiderdorp een hele 
geschiedenis heeft vwb de vrijwilligers en het is goed dat zij nog steeds kunnen blijven functioneren, maar dit is 
ook steeds de kwetsbaarheid van de brandweer geweest. Met dit regionale proces is die kwetsbaarheid wat 
minder geworden en kan daar wat beter sturing aan gegeven worden. Zij is het eens met dit besluit. Zij sluit zich 
aan bij de VVD inzake de dekking van dit voorstel.  
 
Burgmeester Zonnevylle zegt dat op dit moment 25 van de 28 gemeenten hebben ingestemd met dit voorstel. 
Katwijk stemt niet in, Noordwijk zal over enige weken een besluit hierover nemen. Bij elke reorganisatie is het van 
belang hoe met de medewerkers wordt omgegaan. Het verheugt hem dat de Leiderdorpse ondernemingsraad in 
ieder geval positief heeft geadviseerd maar in dit proces is er ook een bijzondere, regionale ondernemingsraad 
ingesteld die met kanttekeningen voortdurend de zaken van een positief advies heeft voorzien. Hij zal inbrengen 
hoe de gemeenteraden bij dit hele proces betrokken kunnen worden gehouden; misschien is het mogelijk bij de 
stukken van het bestuur steeds de voortgang op de verschillende onderdelen aan te geven.  
 
De BBL-fractie vraagt alleen of de Burgemeester eens per drie maanden even de commissie kan bijpraten over 
de voortgang, dus geen uitgebreide rapportages.  
 
Die suggestie neemt Burgemeester Zonnevylle over. Tav de aanrijtijden merkt hij op, dat als onverhoopt de 
Leidse brandweer in het kader van de huidige operationele grenzen niet kan aanrijden dan wordt automatisch het 
eerstvolgende korps gealarmeerd, Leiderdorp in dit geval. De burger kan er dus steeds van verzekerd zijn dat de 
brandweerauto binnen de aanrijtijd voor de deur staat. Hij is blij met de constatering van de VVD dat de 
aanpassing in het voorstel tot meer duidelijkheid heeft geleid. Het is inderdaad een ingewikkelde materie. 
Zelfstandig blijven zal in de toekomst alleen maar moeilijker worden want de Minister stelt straks allerlei kwaliteits-
AMvB's vast en aan de eisen die daarin staan, kan een zelfstandige brandweer niet meer voldoen, ook niet 
middels de regionale samenwerking die er nu is. De financiën blijven een zorgelijk punt. Misschien wordt 
Leiderdorp 'gestraft' voor het feit dat de brandweer in Leiderdorp altijd efficiënt heeft gedraaid of meegelift heeft op 
financiële inspanningen van anderen. Hij is het eens met de opmerking van het CDA inzake kwaliteit en 
continuïteit. Het samen doen leidt ook tot kwaliteit. In het concept-voorstel stond beslispunt 4 niet opgenomen; hij 
heeft dit beslispunt voorgelegd omdat hij van mening is dat de brandweer niet kan werken zonder vrijwilligers. 80% 
van de medewerkers bij de brandweer bestaat uit vrijwilligers en die vrijwilligheid moet dus in stand blijven, wat 
ook een nuttige functie vervult in de sociale cohesie. De regio wil de vrijwilligers er ook echt bijhouden, los van alle 
rechtspositionele gesprekken daarover. Nadrukkelijk is afgesproken dat lokale personeelsverenigingen in stand 
blijven en daarvoor een facilitering blijft vanuit de regio. De vrijwilligers kunnen lokaal hun zegje blijven doen en 
per team komt er een aanspreekpunt vanuit de regio. Vrijwilligers kunnen meedraaien in alle projectgroepen over 
alle deelonderwerpen. Intussen is er een werkgroep vrijwilligersmanagement ingesteld die bekijkt hoe de 
vrijwilligheid gewaarborgd kan worden en het vrijwilligers prettiger gemaakt kan worden. Er is nu een beperking 
om mensen aan te nemen die overdag niet in de gemeente aanwezig zijn bijv. omdat zij elders werken; door de 
regionalisering kunnen nieuwe faciliteiten mogelijk gemaakt worden en worden nieuwe bronnen aangeboord. 
Leiden heeft nu een beroepskorps maar de regionale brandweer kent ook vrijwilligers, dus er mag gerekend 
worden op nog meer vrijwilligers. Er kan nu eigenlijk al niet meer gesproken worden van een lokale brandweer 
want als er een incident is dan wordt dit signaal opgepikt in een regionale meldkamer. De regio gaat op allerlei 
manieren faciliteiten bieden; dat is nu al het geval bij de opleidingen en specialismen. Het regionaliseringsproces 
is dus eigenlijk al jaren aan de gang.  
 
De Voorzitter vraagt wanneer bekend is wat de bijdrage voor Leiderdorp is en wat de dekking daarvoor is. In het 
voorafgaande overleg aan deze vergadering is nog gevraagd om een formele zienswijze in te dienen dat 
Leiderdorp bij Leiden zal gaan horen ipv bij Alphen; het is goed dat ook in de raad vast te stellen.  
 
Burgemeester Zonnevylle zegt dat het college vanochtend heeft besloten dat er geen behoefte is om nog 
gehoord te worden over de gebiedsindeling van de politie. Dat is de basis voor de veiligheidsindeling en dat wordt 
ook de indeling voor de brandweer. Waar Leiderdorp nu nog in district 4 zit met Zoeterwoude, Rijnwoude, Alphen 
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en Nieuwkoop, zal Leiderdorp straks met Zoeterwoude deel uitmaken van het district Leiden samen met 
Oegstgeest en Voorschoten. Dit spoort met andere ontwikkelingen en het is goed dat de raad zich daar ook voor 
uitspreekt. Eea zal ontvlecht moeten worden en dat zal dit jaar nog niet geheel afgerond kunnen worden. Dan zal 
er ook meer helderheid komen over de financiën, wat hij direct terug zal koppelen naar de raad.  
 
De BBL-fractie denkt dat het alleen maar beter wordt voor Leiderdorp als Leiderdorp in een andere regio wordt 
ingedeeld.  
 
Volgens de VVD-fractie heeft de rapportage van de afgelopen jaren altijd goed gewerkt, dus eens per jaar of op 
het moment dat er iets inhoudelijks te melden is.  
 
Burgemeester Zonnevylle stelt voor de suggestie van BBL verder uit te werken met de griffie.  
 
De Voorzitter denkt aan een soortgelijk rapporteren als over de W4 als vast punt op de agenda.  
 
Tweede termijn 
 
De PvdA-fractie herinnert zich dat als 's avonds de politie wordt gebeld de telefoon opgenomen wordt in Alphen 
a/d Rijn. 
 
Burgemeester Zonnevylle zegt dat een 112-melding zelfs landelijk binnenkomt. Er moet een besluit genomen 
worden over de indeling van de politie maar de politie kent wettelijk een andere structuur dan de brandweer. 
Straks zal niet met vier districten gewerkt worden bij de brandweer; er komt één centraal kantoor voor de 
brandweer, los van alle uitrukposten, en daarbinnen worden vier functionarissen aangewezen die de zorg hebben 
voor één werkgebied en die bijv. ook met de bestuurders praten. Men wil af van alle overheidsstructuren en dat is 
één van de punten waar de bezuiniging vandaan moet komen. Gehoopt wordt op korte termijn al op een 
bezuiniging van € 1 miljoen op de regionale begroting. 
 
Unaniem wordt beslist zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het 
voorstel is hiermee aangenomen.  
 
De Voorzitter draagt de voorzittershamer weer over aan Burgemeester Zonnevylle.  
 
9. Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 
 
De CDA-fractie merkt op dat dit punt uitgebreid besproken is in de regiowerkgroep, op basis waarvan een reactie 
is opgesteld met o.a. een kijkje naar de mogelijkheid van herstructurering en meervoudig ruimtegebruik van de 
terreinen. Ook de mogelijke verplaatsing van Vliko is daarin opgenomen; belangrijk voor Leiderdorp. Zij kan zich 
vinden in de voorliggende reactie waarin de aanbevelingen van de regiowerkgroep en de commissie zijn 
opgenomen. Het is goed de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland te laten gelden naast het 
economisch beleid van Leiderdorp. 
 
De BBL-fractie vraagt voor hoeveel Holland Rijnland bereid is een bijdrage te leveren om de verplaatsing van 
Vliko en de herstructurering van Lage Zijde te bewerkstelligen.  
 
Wethouder Glasbeek antwoordt richting BBL dat hij binnenkort in een vertrouwelijke sessie met de regio-
commissie hierop terugkomt. Hij stelt voor hier op dat moment in detail op in te gaan.  
 
Unaniem wordt beslist zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het 
voorstel is hiermee aangenomen.   
 
10. Concept Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019 
 
De VVD-fractie heeft nog aanvullende informatie gelezen in de leeskamer. Leiderdorp wordt gevraagd om in de 
gestelde termijn bijna 937 woningen te realiseren terwijl bepaalde plannen zeer waarschijnlijk geen doorgang 
kunnen vinden of in aangepaste versie (Plantage, achter 't Hofje). Het college denkt aan studentenwoningen op de 
ROC-locatie itt de raad, die denkt aan starterswoningen. Studentenwoningen tellen echter niet mee in de 
taakstelling dus de VVD ziet daar liever starterswoningen voor Leiderdorpers. De VVD kan zich niet vinden in de 
studentenhuisvestingsplannen maar los daarvan is een taakstelling van bijna 1.000 woningen een enorme opgave 
voor een dorp als Leiderdorp. Dat betekent dat straks alleen nog maar ingebreid kan worden ipv uitgebreid. 
Inbreiding gaat altijd weer ten koste van de leefbaarheid van grote groep omwonenden. Zij meent dus dat de 
taakstelling die de regio Leiderdorp heeft toebedeeld ditmaal een maat te groot is. De woonvisie bedeelt 
Leiderdorp met een taakopdracht die een veel te zware belasting is op het woongenot van de Leiderdorpers, waar 
de raad toch een eerste verantwoordelijkheid voor heeft. Een dergelijk voorbehoud tav die aantallen ziet zij niet 
terug in de beantwoording van het college en zij kan het dus niet eens zijn met de brief die het college heeft 
ingediend. Daartoe dient zij een amendement (2) in, welke als bijlage 2 bij dit verslag wordt gevoegd.  
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De CDA-fractie is verbaasd over de reactie van de VVD. In de regiowerkgroep en regiocommissie is hier 
uitgebreid over gesproken en nu komt de VVD op het laatste moment met zo'n voorstel. Moet de regiowerkgroep 
eigenlijk nog wel bij elkaar komen? Hier zijn afspraken over gemaakt en er is gezegd: we steken bewust veel 
energie in de regiowerkgroep, daarna vullen we het aan in de commissie Ruimte om dit vervolgens op een goede 
manier af te sluiten in de raad.  
 
De VVD-fractie zegt dat zij in de regiowerkgroep heeft gevraagd of die 1.000 woningen te realiseren zijn en of die 
in de huidige plannen zitten. Daar is positief op geantwoord. Daarna is dit in de commissie Ruimte aan de orde 
geweest en in die verslagen leest zij, dat er risico's zijn en een aantal projecten afvallen. Dan is het logisch dat in 
de raad tot de conclusie wordt gekomen dat dat aantal te hoog is. 
 
De CDA-fractie meent dat daar dan toch eerst in de regiowerkgroep en commissie verder over gediscussieerd 
had moeten worden, en niet nu op het laatste moment in de raad. Dat verbaast haar. Dit had ook even in het 
weekend afgestemd kunnen worden. In voorliggende reactie wordt o.a. aangegeven dat het goed zou zijn eens te 
discussiëren over het feit of niet zelfstandige studentenwoningen en zorgwoningen nu wel of niet meetellen bij de 
bepaling van het percentage sociale huurwoningen.  
 
Dat is ook de reden waarom de VVD-fractie tot deze conclusie is gekomen. Dat was niet haar vraag; haar vraag 
in de commissie was of de woningen die daar gebouwd gaan worden meetellen in de opgave. 1.000 woningen is 
niet realistisch met behoud van het huidige leefgenot.  
 
Het gaat er volgens de CDA-fractie om dat eens goed gediscussieerd moet worden over het feit, dat genoemde 
woningen wel meegeteld zouden moeten worden.  
 
De VVD-fractie verwijst naar de brief, waarin gestart wordt met de melding dat Leiderdorp het in grote lijnen eens 
is met het voorstel. Maar die 1.000 woningen vindt zij een heel belangrijk punt.  
 
De CDA-fractie kan zich deze discussie in de commissie Ruimte niet herinneren.  
 
De VVD-fractie heeft daar toen ook geen antwoord op gekregen; dat kreeg zij pas in de aangepaste notitie.  
 
De CDA-fractie meent dat de heer Reitsma dit onderwerp toen heeft behandeld. 
 
Dat is niet juist, de heer Suijkerbuijk heeft dat onderwerp behandeld, aldus de VVD-fractie.  
 
De CDA-fractie kan zich vinden in voorliggende reactie. 
 
De GL-fractie meent dat in de regiocommissie uitdrukkelijk is gesproken over het feit, dat in de regionale 
woningopgave voor Leiderdorp inderdaad twee locaties zitten die tussen haakjes gezien moeten worden. Er is 
toen niet gezegd dat die twee locaties van het lijstje geschrapt zouden moeten worden en daar gaat de 
regiocommissie ook niet over. Zij vindt het een positieve beweging van het college om in de brief aan Holland 
Rijnland aan te geven dat Leiderdorp de optie wil openhouden om ipv reguliere woningen ook andersoortige 
woningen - die wel degelijk huisvestingsproblemen oplossen – mee te laten tellen in de regionale opgave. Het is 
wel leuk voor starterswoningen de bres op te gaan maar de locatie die hier genoemd wordt, is geen ideale locatie 
voor starterswoningen als je dat qua milieueisen überhaupt voor elkaar zou krijgen. Misschien kunnen daar 
kortstondig mensen wonen zonder kleine kinderen en dat is dan typisch een studentenlocatie.  
 
De VVD-fractie vindt dat een heel raar verhaal. Studenten mogen dus wel in zulke vervuilde lucht wonen van GL? 
 
De GL-fractie verduidelijkt dat het net mogelijk is geworden om als toekomstige bewoner als je eigendom verwerft 
een belang te vestigen en belangen te laten vertegenwoordigen bij de Raad van State, en bezwaar te maken 
tegen plannen die niet voldoen aan sommige milieueisen. Voor studenten is die mogelijkheid echter gering omdat 
niet lang van tevoren over een huisvestingsvraagstuk besloten kan worden omdat er een grote krapte is op dit 
gebied.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp merkt op dat dat ook geldt voor veel andere woningzoekenden, daar hoef je geen 
student voor te zijn.  
 
Dat geldt zeker als je eigendom wilt verwerven, aldus de GL-fractie; dan ga je dat niet zo makkelijk doen op het 
ROC-terrein.  
 
GL misschien niet maar een ander misschien wel, denkt de fractie Liberaal Leiderdorp. 
 
De GL-fractie denkt dat het een wijze zet is van het college de mogelijkheid erin te houden om woningen die daar 
mogelijk nog gerealiseerd kunnen worden en die niet goed in de markt liggen, toch mee te laten tellen in de 
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regionale woningopgave. Zij onderschrijft de brief geheel. De eis om nu de regionale woningbouwbijdrage 
drastisch naar beneden te schroeven, komt nu opeens op tafel omwille van leefbaarheid. Zij heeft veel 
woningbouwprojecten langs zien komen waar de VVD niet op de bres sprong om te pleiten voor die leefbaarheid.  
 
Dat klopt, aldus de VVD-fractie, maar stel nu dat op de Plantage, achter 't Hofje en wat andere locaties wel 
opeens van alles gerealiseerd kan worden en daar worden totaal 400 woningen neergezet, dan vraagt hij zich af 
waar GL die overige 600 woningen wil gaan bouwen. De maat is daarmee gewoon redelijk vol. Zij kan nog wel een 
paar locaties bedenken maar dan komt zij niet op 600 woningen.  
 
De GL-fractie had graag gewild dat de VVD de discussie over MEAS zo had ingestoken want dan hadden er hele 
andere besluiten genomen kunnen worden.  
 
Genomen besluiten nemen geen keer volgens de VVD-fractie en het college had daar ook een aantal dingen 
gedaan die niet teruggedraaid konden worden.  
 
De GL-fractie had het gepast gevonden als de discussie over hoeveel woningen er nog in Leiderdorp gebouwd 
zouden kunnen worden op zijn minst in de commissie was gevoerd. 
 
De VVD-fractie vindt dat een onderwerp voor de raad en niet voor de commissie.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp vraagt wat het antwoord van GL zou zijn geweest als dit een commissie-
vergadering was geweest.  
 
Dan had de GL-fractie zich daarover beraden en dan had er misschien een beter aangekleed voorstel van de 
VVD hier op tafel gelegen.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp begrijpt hieruit dat ook GL niet weet waar die 600 woningen zouden moeten 
komen.  
 
Die opmerking vindt de GL-fractie een soort gelegenheidsscore in de aanloop naar de verkiezingen.  
 
De VVD-fractie is toch erg benieuwd wat het antwoord van GL is op deze vraag. Zij wil weten waar GL die 
woningen wil gaan bouwen en dan kan meteen meegenomen worden dat studenten kennelijk wel langs een 
drukke weg mogen wonen en starters blijkbaar niet want die willen dat niet. Driegatenbrug was ook in no time 
uitverkocht; er is gewoon een enorme woningbehoefte hier en dat wordt hier niet onderkend.  
 
De GL-fractie zegt dat de mensen bij de Driegatenbrug helemaal niet blij zijn met de ontwikkelingen die eraan 
zitten te komen.  
 
Inderdaad, met de ontwikkelingen van de Ringweg Oost en daar is de VVD-fractie ook helemaal niet blij mee.  
 
De Voorzitter wil deze discussie nu stoppen en stelt voor hier in de commissie evt. over door te spreken.  
 
Wethouder Maat is blij met deze discussie want de VVD heeft eigenlijk gelijk: Leiderdorp,  met de rode contouren 
en met de groene parken, loopt aan tegen de grens van wat nog bebouwd kan worden. Op een gegeven moment 
kom je voor de keuze te staan of nog steeds in de breedte of in de hoogte gebouwd moet worden. In Leiderdorp is 
een situatie ontstaan dat her en der de hoogte in wordt gebouwd. De vraag komt of Leiderdorp vol is. Er is een 
regionale visie opgesteld waarin de opgave in aantallen niet afwijkt van wat jaren geleden al is vastgesteld. De 
plancapaciteit van bijna 1.000 woningen kan nog maar het moet inderdaad niet gebeuren dat bepaalde locaties 
afvallen. Achter 't Hofje is zo'n locatie: de gemeente heeft het daar niet geheel voor het zeggen omdat de grond 
niet in eigendom van de gemeente is. Maar de afspraken in de regio gaan er wel van uit dat die aantallen worden 
gebouwd. De plancapaciteit is er maar het zal lastig worden die aantallen woningen ook echt te halen. De 
verstedelijkingsopgave van Rijk en Provincie komt op Leiderdorp af en daarnaast is dat ook nodig om de 
woningzoekenden in Leiderdorp een kans te geven hier ook daadwerkelijk te wonen. De woningbouwcorporatie 
vindt 1.000 nieuwe woningen volstrekt ontoereikend. Dan kan gezegd worden: dit gaat wel wat pijn doen in 
Leiderdorp maar dit moet wel gedaan worden om de woningzoekenden alhier aan woningen te helpen. Hier en 
daar zal dus ingebreid moeten worden; daar zijn nog tal van mogelijkheden voor en voor bestaande woningen kan 
bijv. ook hoogbouw teruggeplaatst worden. Hij realiseert zich heel goed dat dat pijn zal gaan doen. Een ander 
alternatief is morrelen aan de rode contouren maar de raad heeft duidelijk uitgesproken dat niet te willen. Over 
deze aantallen zijn dus al in het verleden afspraken gemaakt en die moeten ook gehaald worden. De VVD is van 
mening dat starters voor studenten gaan; dat vindt hij iets te makkelijk. Leiderdorp wil natuurlijk bouwen mn voor 
starters maar het beleid is ook gericht op doorstroming want de woningverdunning gaat nog steeds door.  
 
De VVD-fractie doelde hierbij alleen op het project bij ROC.  
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Dat begrijpt Wethouder Maat, maar vanuit de universiteit wordt druk uitgeoefend op de regio iets te doen voor de 
instandhouding van de universiteit en er bijv. voor te zorgen dat de rechtenfaculteit niet verhuist naar Den Haag.  
 
De VVD-fractie begrijpt dat maar bouwen voor de universiteit van Leiden vindt zij minder belangrijk dan bouwen 
voor starters in Leiderdorp. En zeker wanneer studentenwoningen niet meegeteld worden, dan zal de woning-
opgave hier zeker niet lukken. Waar wil het college dan gaan bouwen? 
 
Daarom moet volgens Wethouder Maat ook heel snel die discussie gevoerd gaan worden en dat geldt ook voor de 
zorgwoningen, waar in Leiderdorp ook veel behoefte aan is. Ook die zullen moeten meetellen in de 
woningbouwafspraken in de regio. Die discussie staat ook niet voor niets in de brief genoemd. Hij deelt de zorg 
van de VVD maar ziet niet hoe hier op een andere manier uitgekomen kan worden.  
 
De VVD-fractie vraagt wat er nu gebeurt als de regio zegt: nee, die woningen tellen wij niet mee.  
 
Wethouder Glasbeek voert op dit moment die besprekingen. Het is een regionaal vraagstuk en het is voor Leiden 
heel belangrijk dat studentenhuisvesting zsm wordt gerealiseerd. Dit is een plek die zich daar bij uitstek voor leent 
en ligt ook in de buurt van te realiseren hoogwaardig openbaar vervoer, wat een aardig aspect hierbij is. Hij heeft 
tot nu toe in die besprekingen aangegeven voor zover daarnaar gekeken gaat worden dat wel onder de 
veronderstelling is dat er regionale overeenstemming komt over het meenemen van de te realiseren 
studentenwoningen. Dat is het uitgangspunt. Hij denkt daar wel uit te komen. Over de Driegatenbrug is uiteindelijk 
ook in de regio overeenstemming bereikt. Dit is nooit op voorhand volledig in het vat te gieten maar tot dusver 
gaan die besprekingen in de juiste richting. Een ander aspect is wanneer wat wordt gedaan. Vwb de getallen 
merkt hij op, dat deze aantallen consistent al jaren aangegeven worden en het gaat in deze woonvisie niet om 
nieuw vast te stellen getallen.  
 
De VVD-fractie zegt dat ook niet maar bij een aantal projecten die voorheen in die tellingen voorkwamen, ligt een  
serieus probleem.  
 
Tweede termijn 
 
De CDA-fractie vindt het jammer dat de VVD hier op dit moment mee komt want het zou goed geweest zijn als 
hier meer in de commissie over Ruimte zou zijn gesproken.  
 
De VVD-fractie heeft hier in de commissie Ruimte een opzet voor gegeven en daar heeft zij geen antwoord op 
gekregen, dus het CDA doelt waarschijnlijk op het weekend.  
 
De GL-fractie denkt dat het diplomatiek gezien een goede insteek is er bij Holland Rijnland voor te pleiten, dat 
Leiderdorp ook andere vormen van woningen kan meetellen in de opgave. De formulering hierover in de brief 
juicht zij dan ook toe.  
 
De Voorzitter merkt op dat het floreren van de Leidse universiteit ook afhangt van het feit of voldoende voorzien 
kan worden in huisvesting. Zijn ervaring is dat veel studenten als starters verder gaan omdat zij in deze regio 
blijven wonen. Daarnaast draagt een goed florerende Leidse universiteit ook bij aan de economie; een groot deel 
van Leiderdorp is ook afhankelijk van het werk bij de universiteit.  
 
Wethouder Maat heeft daar niets aan toe te voegen.  
 
De Voorzitter stelt voor te besluiten over het amendement. Een aantal partijen wenst een stemverklaring af te 
leggen.  
 
De CDA-fractie steunt het amendement niet.  
 
De BBL-fractie steunt het amendement ook niet omdat zij de brief helder vindt.  
 
De fracties van PvdA en GL stemmen ook niet in met het amendement.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming met vijf stemmen voor (VVD, Liberaal Leiderdorp) en elf tegen (PvdA, 
CDA, GL, BBL) conform het amendement (2) van de VVD; dit amendement is hiermee verworpen.  
 
De Voorzitter legt het voorstel ter besluitvorming voor. 
 
De VVD-fractie wenst een stemverklaring af te geven. De VVD is tegen dit voorstel. 
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders met die 
aantekening, dat de VVD tegen heeft gestemd. Het voorstel is hiermee aangenomen.  
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11. Notulen van de vergadering van 20 en 21 april 2009 en lijst van toezeggingen 
 
De Voorzitter meldt dat de VVD-fractie een aantal technische opmerkingen bij het verslag heeft gemaakt, die de 
griffie inmiddels heeft bekeken en die kunnen verwerkt worden in het verslag. 
 
Het verslag wordt conform goedgekeurd en vastgesteld. 
 
12.  Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De GL-fractie vraagt mbt het waterplan (punt 1) of al bekend is wanneer er een voorstel naar de raad komt.  
 
Wethouder Glasbeek zegt dat indertijd is aangegeven wanneer hiermee gestart zou worden. Binnenkort is de 
feestelijke aftrap en eind dit jaar is dit in een vorm dat het college hiermee terug kan.  
 
De Voorzitter stelt voor dit in de planning op te nemen; dat voorstel wordt overgenomen.  
 
De GL-fractie verwijst naar de brief aan de fractievoorzitters van de Seniorenraad (punt 2). Zij vragen of zij een 
keer een gesprek met de raad mogen hebben over een bepaald boek dat zij gelezen hebben; zij denkt dat het 
goed is te beslissen of die mensen ontvangen worden of niet.  
 
De CDA-fractie merkt tav dit punt op dat zij telefonisch contact heeft gehad met de heer De Koster. De heer De 
Koster wilde vooral aandacht voor de vergrijzing en voor een boekwerk dat daar veel informatie over geeft. Hij 
wilde dit mn onder de aandacht brengen van de gemeenteraad. De WMO-raad en Pluspunt zijn daar waarschijnlijk 
ook in geïnteresseerd. 
 
De Voorzitter stelt voor dat de griffie een moment zoekt waarop betrokkenen hierover met elkaar kunnen spreken. 
 
De CDA-fractie benadrukt dat de heer De Koster dit eigenlijk alleen onder de aandacht van de raad wilde 
brengen.   
 
De GL-fractie meent dat de briefschrijvers wel een antwoord moeten krijgen.  
 
De Voorzitter stelt voor dat de griffie een antwoord formuleert; dat voorstel wordt overgenomen.  
 
De VVD-fractie stelt voor het jaarverslag van de commissie Bezwaar- en Beroepschriften te agenderen voor de 
eerstvolgende commissie Bestuur & Maatschappij. Zij leest nl. in het verslag dat de aanbevelingen van het 
afgelopen jaar wederom als aanbeveling opgenomen staan en er nog enkele andere belangrijke punten in staan 
die de moeite waard zijn hier te bediscussiëren.  
 
De Voorzitter merkt op dat de verantwoordelijk wethouder er de volgende keer niet is maar dat wordt opgelost.  
 
De CDA-fractie stelt voor de brief van de Vereniging Vrienden van Ganzedijk (punt 8) voor kennisgeving aan te 
nemen.  
 
De GL-fractie zegt dat er wel een verzoek ligt die brief door te sturen aan bewonersclubs in de gemeente; het lijkt 
haar nuttig dat te doen.  
 
De fractie Liberaal Leiderdorp stelt voor dat die vereniging dat zelf doet.  
 
De GL-fractie merkt op dat de vereniging dan wel de adressen moet hebben.  
 
De Voorzitter geeft aan dat de griffie de vereniging van die gegevens zal voorzien.  
 
De CDA-fractie wil het rapport Inspectie Werk en Inkomen (punt 11) betrekken bij de besluitvorming. Er zijn 
talloze rapporten en het is goed daar enige samenhang in te krijgen. Nu wordt het voor kennisgeving aangenomen 
en komt het op een stapel terecht; dat is niet goed.  
 
De Voorzitter concludeert dat de raad daarmee instemt.  
 
De CDA-fractie wil het jaarverslag 2008 van de Rekenkamer (punt 13) niet voor kennisgeving aannemen maar 
naar de commissie geleiden ter bespreking. Voor het Rekenkamerrapport over risicomanagement (punt 14) geldt 
hetzelfde. Rapporten van de Rekenkamer moeten in het algemeen niet ter kennisname aangeboden worden maar 
in de commissie besproken worden.  
 
De Voorzitter concludeert dat de raad ermee instemt dat deze rapporten in de commissie komen.  
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13. Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 22.30h. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 13 juli 2009,                                     
 
De Griffier,         De Voorzitter, 
J.C. Zantingh         M. Zonnevylle 
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AMENDEMENT 
 
 
Agendapunt: 4 
 
 
Onderwerp: Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 8 juni 2009  
 
 
Ondergetekenden stellen voor het beslispunt in totaliteit als volgt te wijzigen: 
  
 1.  De startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin vast te stellen en daarmee de  
      inhoudelijke kaders voor de ontwikkeling van het CJG in Leiderdorp:  
 
1a. per discipline zichtbaar (blijven) maken wat iedereen bijdraagt aan het gemeenschappelijk  
 doel; 
1b. behalve de aandacht naar organisaties en structuren moeten ook visies en  
 doelstellingen voldoende in beeld komen; 
1c. regie ligt bij de gemeente. Als regisseur moet gestuurd worden op samenhang en  

resultaten. Resultaten moeten zo SMART mogelijk zijn geformuleerd en het CJG moet het 
bestaand beleid, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van de startnotitie, versterken;  

1d. in 2011 wordt gestart conform het landelijk basismodel met een bundeling van  
      de Leiderdorpse kernpartners en uitgaande van de lokale situatie; 
1e. de uitgangspunten van de pedagogische visie zoals beschreven in het voorstel worden  

onderschreven. Het CJG in Leiderdorp is laagdrempelig, vraaggericht, biedt  
ondersteuning op maat, is gericht op empowerment, versterkt het sociale netwerk en er  
wordt outreachend gewerkt; 

1f. de ontwikkeling van het CJG dient binnen de bestaande budgetten [subsidies en  
BDU] gerealiseerd te worden en vanaf 2011 te blijven binnen het budget dat het rijk daarvoor 
aan het gemeentefonds toevoegt; 

1g. er dienen evaluatiemomenten ingebouwd te worden. Eerst na bespreking  
evaluatie kan door de raad beoordeeld worden of aanpassingen cq uitbouw met extra 
taken/functies noodzakelijk zijn; 

1h. te beoordelen door college en stuurgroep of de aanbevelingen uit het  
advies van de Wmo-Adviesraad, d.d. 3 juni 2009, bij de ontwikkeling van het CJG 
meegenomen moeten worden. De raad verzoekt dienaangaande terugkoppeling van het 
college. 

 
2.  Het college te verzoeken de haalbaarheid van een CJG te onderzoeken op de  
     volgende locaties:  
2a. De Sterrentuin  
2b. Het zwembad De Does  
 
3.  Dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar haalbaarheid op pedagogisch  
     inhoudelijke uitgangspunten, bouwkundig, financieel en verkeerstechnisch, waarbij    
     de pedagogisch inhoudelijke uitgangspunten leidend zijn bij de definitieve  
     locatiekeuze.  
     Nu het om twee locaties gaat kan de genoemde € 42.000 voor dit   
     haalbaarheidsonderzoek dienovereenkomstig worden aangepast. 
 
Ondertekening en naam 
Namens de VVD fractie: Evelien Meijer                Namens de PvdA-fractie: Bart Hollands 
Namens de CDA-fractie: Ria van Diepen              Namens de fractie van Groen Links: Riny Vons 
Namens de BBL-fractie: Arnold Staal 
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Namens de fractie van Liberaal Leiderdorp: Hugo Langenberg 
 
 
 
Bijlage 2: Amendement (1) 
 
 
 

Agendapunt 10 

Onderwerp: concept regionale woonvisie  

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 8 juni 2009  

Ondergetekenden stellen voor de concept brief als volgt te wijzigen:  

2e paragraaf:  
" en daarin opgenomen de 12 afspraken, echter, op te merken dat de taakstelling voor  
Leiderdorp te groot is.  

Enkele beoogde ontwikkelgebieden kunnen waarschijnlijk niet in de eerder geraamde omvang  
worden ontwikkeld hetgeen als resultaat heeft dat er een te grote taakbelasting blijft voor inbrei-  

locaties hetgeen een te grote aanslag op het woon -en leefgenot van de huidige inwoners."  

Ondertekening en naam  

Namens de WD fractie: Jan Suijkerbuijk  

 
 


