
Kort verslag van de raad van 13 en 14 juli 2009 
 
Benoeming commissielid  
De raad benoemde de heer van Beek tot nieuw commissielid voor GroenLinks. 
 
Begrotingswijziging 1 tot en met 4 
De raad heeft deze begrotingswijzigingen vastgesteld: 
Begrotingswijziging 1 collegestandpunt begrotingsraad 2009; 
Begrotingswijziging 2 structurele effecten van de najaarsnota 2008; 
Begrotingswijziging 3 verwerking subsidieprogramma 2009 en opleidingsplan 2009; 
Begrotingswijziging 4 verwerking verschillende saldo neutrale wijzigingen. 
 
Voorjaarsnota en begrotingswijziging 5 
In de voorjaarsnota worden over de eerste vier maanden van het jaar de 
afwijkingen op de programmabegroting gerapporteerd, zowel financieel als beleidsmatig.  
De raad heeft kennis genomen van de Voorjaarsnota en de bijbehorende 
begrotingswijziging vastgesteld. 
Net als de commissie spreekt de raad haar zorg uit over de financiële problemen van de 
gemeente. De oppositie roept het college op met maatregelen te komen. De raad als 
geheel geeft aan dat ze hier zelf ook een verantwoordelijkheid in heeft en op zal pakken. 
 
Financiële Kadernota 2010-2013 
Binnen de planning & control cyclus neemt de financiële kadernota een belangrijke plaats 
in. De raad neemt kennis van de Kadernota en spreekt haar zorgen uit voor de komen 
jaren. De raad roept het college op ambities bij te stellen, terughoudend te zijn met het 
uitbreiden van formatie en het subsidiebeleid kritisch te bekijken.  
De VVD dient een motie in waarin ze het college een aantal kaders meegeeft voor het 
opstellen van de begroting 2010-2013. Deze motie wordt op één punt na gesteund door 
een meerderheid van de raad.  
 
Krediet inrichtingsconcept nieuwe gemeentehuis 
Een amendement (wijzigingsvoorstel) van de PvdA, CDA en GrL (negen stemmen) leidt 
tot het besluit dat de raad € 500.000 beschikbaar stelt voor realisatie en implementatie 
van een inrichtingsconcept voor het nieuwe gemeentehuis. De VVD, BBL en LL stemmen 
tegen (acht stemmen). 
De VVD, BBL en LL dienen een motie van wantrouwen in tegen wethouder Glasbeek 
omdat ze van mening zijn dat hij uitgaven heeft gedaan zonder akkoord van de raad. 
Deze motie wordt verworpen, PvdA, CDA en GrL stemmen tegen.  
Een motie van GrL, PvdA en CDA over de werkwijze van de werkgroep nieuwbouw 
gemeentehuis wordt aangenomen. De BBL, VVD en LL stemmen tegen, ze vinden de 
motie overbodig. Een tweede motie van GrL, Pvda en CDA, waarin ze de Rekenkamer 
verzoekt om een uitspraak over de rechtmatigheid van een besteding van € 42.000, is 
ook aangenomen. Ook hier stemmen BBL, VVD en LL tegen omdat ze een onderzoek 
overbodig vinden 

 
Shared Service Center Leidse Regio 
Op 10 juni 2008 hebben de colleges van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 
een convenant ondertekend om te komen tot samenwerking op het gebied van 
bedrijfsvoeringstaken. Aan de deelnemende gemeenten wordt een financiële bijdrage 
gevraagd t.b.v. het verdere implementatietraject.  
Tijdens de bespreking in de raad blijken er nog verschillende vragen en onduidelijkheden 
te zijn. De raad besluit de raad dit onderwerp aan te houden en nogmaals te bespreken 
in commissieverband en in de raad van september een besluit te nemen. 
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Actualisering verordening toeristenbelasting en aanpassing tarief 2010 + 
vaststelling tarief 
Dhr. Tuin spreekt in namens het Tulip Inn en IBIS en vraagt aandacht voor de 
verslechterende concurrentiepositie van de Leiderdorpse hotels en de overlast die ze 
ondervinden als gevolg van verschillende werkzaamheden. 
De VVD geeft aan tegen lastenverhoging te zijn. De raad besluit conform het voorstel 
met twaalf stemmen voor en vier stemmen tegen. 
 
Intergraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP) 
De hele raad stemt in met een amendement (wijzigingsvoorstel) van de VVD en stelt het 
IVVP vast. Definitieve besluitvorming inclusief de daarvoor benodigde financiële dekking 
over de Ringweg Oost én over de in het IVVP genoemde maatregelen vindt separaat 
plaats. 
Met veertien stemmen tegen en twee voor verwerpt de raad een amendement van GrL 
waarin voorgesteld wordt “kennis” te nemen van het IVVP. De meerderheid van de raad 
is van mening dat dit amendement geen recht doet aan het proces. 
De raad verwerpt een motie van GrL over het fietspadennetwerk met elf stemmen tegen 
en vijf stemmen voor. 

 
Verplaatsing tennispark De Munnik naar sportpark de Bloemerd 
De raad besluit het tennispark te behouden op de huidige locatie. Het college zegt toe 
zich in te spannen voor het realiseren van een overeenkomst met het tennispark en hier 
in het derde kwartaal van 2009 op terug te komen bij de raad. 
Er is raadsbrede steun voor een motie over het starten van een brede discussie over de 
toekomstige ontwikkelingen in de Bloemerd. 
 
Onteigening Pannenkoekenboerderij De Hooiberg in Bospoort 
De raad besluit conform het voorstel. Hierdoor zijn de tegen de voorgenomen 
onteigening ingediende zienswijzen wel ontvankelijk maar ongegrond verklaard en 
kan worden overgegaan tot onteigening van de in het onteigeningsplan genoemde 
percelen grond, zonodig gerechtelijk procederen c.q benoeming van een derde tot 
opneming door deskundigen. De raad blijft aandringen de besprekingen voort te zetten. 

 
Verordening Wet inburgering gemeente Leiderdorp 2009  
De raad stemt in met deze verordening nadat er in het besluit een wijziging is 
opgenomen over het verstrekken van een bonus ter hoogte van de eigen bijdrage bij het 
slagen voor het examen. 

 
Wijziging verordening commissie bezwaar- en beroepschriften 2007 
De raad besluit het aantal leden van de Commissie bezwaar- en beroepschriften uit te 
breiden van acht naar tien leden en daartoe de Verordening Commissie bezwaar- en 
beroepschriften te wijzigen. 
 
Financieringsvoorstel gemaakte en toekomstige kosten inrichting 
Boterhuispolder en Polder Achthoven 
De raad besluit unaniem een gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de plannen 
Boterhuispolder en Polder Achthoven te reserveren en de kosten voor de 
planvoorbereiding Boterhuispolder te dekken. 
 
Verzoek samenvoegen programmmaraden 
De raad besluit unaniem niet akkoord te gaan met het voorstel van Ziggo om de 
Programmaraad Rijnland Bollenstreek samen te voegen met de Programmaraad Karper. 
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De amendementen, moties en gewijzigde besluiten staan in het raadsinformatiesysteem 
bij het betreffende agendapunt 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2009/13-juli/19:30
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie (071) 54 54 821 of 
griffie@leiderdorp.nl
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