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1. Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van 
mevrouw Tax (zij is op huwelijksreis) en de heer McDaniel.  
 
De heer Van Diepeningen spreekt in over de B.G. Cortslaan; zijn  betoog wordt als bijlage 1 bijgevoegd. 
 
De Voorzitter dankt de heer Van Diepeningen voor zijn inspraak; het college zal daar ongetwijfeld op terugkomen.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De Voorzitter meldt dat BBL heeft verzocht een interpellatiedebat te houden over de samenwerking Sociale 
Dienst. Hij constateert dat de leden instemmen met dat verzoek.  
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De BBL-fractie zegt dat ook in Leiden diverse vragen zijn gerezen over deze samenwerking. De problemen in 
Leiden zullen gevolgen hebben voor de Leiderdorpse financiën en Leiderdorpse burgers die gebruikmaken van 
deze dienst. Daarom heeft zij acht vragen ingediend waar zij nog geen antwoord op gezien heeft.  
 
De Voorzitter merkt op dat de antwoorden op die vragen tijdens het interpellatiedebat gegeven worden.  
 
Wethouder Maat antwoordt op de eerste vraag, dat de informatie die het college op 8 september in de werkgroep 
verstrekte inderdaad al op 5 september bekend was. De hoofdlijnen van die informatie had hij op 22 augustus al 
gemeld in de commissie B&M in het kader van het rode stoplicht in de bestuursrapportage. Op 5 september is dit 
niet gemeld omdat hier al over gecommuniceerd was. Daarbij was op 8 september een werkgroep gepland waarin 
twee uur over dit onderwerp is gesproken en die tijd was er in de raad van 5 september niet, denkt hij. Op 22 
augustus dacht hij mbt die 27 uitkeringen dat de WIJ-uitkeringen niet meegeteld waren; dat bleek hier niets mee te 
maken te hebben. In antwoord op vraag 3 zegt hij, dat Leiden inderdaad gevraagd is naar de oorzaak van de 
stijgende uitgaven in 2011 van de bijstand. In de brief van 8 september is daar een eerste verklaring voor 
gegeven, waar het college geen genoegen mee genomen heeft. In het bestuurlijk overleg van 15 september is 
Leiden verzocht een nadere analyse te maken van de oorzaak van die stijging; die is nog niet ontvangen. Tevens 
vraagt BBL welke acties het college heeft genomen toen er geen maand- en kwartaalrapportages werden 
ontvangen. Die acties zijn op ambtelijk niveau in augustus bijna dagelijks geweest, op bestuurlijk niveau heeft hij 
Wethouder De Haan op 28 juni gesproken bij de ingebruikname van het Werkplein en later in de bestuurlijke 
overleggen. De financiële schade agv de automatiseringsproblemen in Leiden voor Leiderdorp is tot op heden nul. 
Alle uitkeringen zijn rechtmatig verstrekt. Er is wel sprake van relationele schade: er is een flinke deuk in het 
vertrouwen ontstaan. Hij verwacht dat deze problemen geen effect hebben op de MAU-uitkering. Die aanvraag is 
gedaan op basis van verkeerde veronderstellingen en dat is ook gemeld aan de toetsingscommissie van de MAU. 
Hij heeft de verzekering gekregen dat de MAU-uitkering achteraf wordt vastgesteld op basis van de dan bekende 
feiten. Hij leest niet in de brief van de Leidse Wethouder De Haan een erkenning van schade die Leiderdorp zou 
hebben geleden, wel leest hij daarin een verontschuldiging voor de negatieve gevolgen hiervan voor Leiderdorp. 
Het college is dus niet bereid te laten onderzoeken of de financiële schade verhaald kan worden want er is geen 
financiële schade. Het antwoord op de laatste vraag, zijnde of het college de mogelijkheden wil onderzoeken om 
de samenwerking met Leiden te ontbinden, is nee. Er is een deuk in het vertrouwen maar het vertrouwen bij het 
college is niet weg is. Daarbij is er geen reden te denken, dat Leiderdorp er zonder die samenwerking financieel 
beter van wordt. Hij licht toe dat voor deze samenwerking er in Leiderdorp wel 17 medewerkers rondliepen voor de 
Sociale Dienst en daar zat de dienstverlening van bijv. de schuldhulpverlening en sociale recherche nog niet in. 
Indertijd was er nog een derde argument om de Sociale Dienst in Leiden onder te brengen: het is niet alleen 
financieel aantrekkelijk maar ook de kwetsbaarheid wordt hierdoor verminderd. De argumenten die toen golden, 
gelden nog steeds. De samenwerking Sociale Dienst is een onderdeel van samenwerking op sociaal terrein die er 
nu eenmaal is met Leiden. Er is ook sprake van één arbeidsmarktgebied, dus het zou vreemd zijn als besloten zou 
worden deze samenwerking op te zeggen.  
 
De BBL-fractie had deze antwoorden van de Wethouder liever van tevoren op schrift gehad dan had zij daar 
beter naar kunnen kijken. Deels zijn de antwoorden begrijpelijk en acceptabel, deels ook niet. Zij wil graag tijdens 
een schorsing met haar fractie hierover overleggen.  
 
De GL-fractie heeft de indruk dat naast deze kwestie ook een discussie gaande is over hoe je überhaupt 
samenwerking waardeert. Dat soort discussies vindt zij jammer en niet in het belang van Leiderdorp, al is dit geen 
pleidooi om kritiekloos toe te zien. Recent heeft zij samen met BBL gestreden tegen een aantal (mogelijke) 
gevolgen van samenwerking, bijv. tav de Ringweg Oost en de extra bijdrage voor de Rijnland-route. De 
problematiek bij de Sociale Dienst vindt zij echter van geheel andere orde. De problemen zijn terug te voeren op 
de introductie van een nieuwe ICT-applicatie en de kinderziektes die daarmee gepaard gaan. Dat is geen nieuw 
verschijnsel, integendeel. Wel is het zaak als zo'n nieuwe applicatie wordt geïmplementeerd dat er een goede 
communicatie is, ook over de mogelijke gevolgen voor deelnemende partijen; dat is in dit geval wellicht te weinig 
gebeurd. Zij heeft geen enkele behoefte aan een onderzoek inzake de mogelijkheid tot ontbinding van de 
overeenkomst aangezien er geen alternatief voorhanden is. Dit alleen doen als gemeente is veel te duur en 
bovendien is de expertise daarvoor niet in huis.  
 
De D66-fractie onderschrijft de woorden van de Wethouder: het vertrouwen is er maar dat heeft wel een deuk 
opgelopen. Het is goed dat Leiderdorp zich beraadt over hoe die deuk hersteld kan worden.  
 
Ook de VVD-fractie is er geen voorstander van de samenwerking te ontbinden. Wel is het zaak dat steeds helder 
is wat ieders rol en verantwoordelijkheid is. De informatievoorziening vanuit het college had wat actiever gekund 
want op 10 mei heeft Leiden een brief gestuurd aan het college die op 16 juni pas naar de raad is doorgestuurd. In 
de tussentijd was hier al veel over te lezen in de krant. In augustus is aangegeven dat het participatiebudget zo 
goed als op is; dat is heel ongelukkig, mn omdat de raad in april 2011 nieuwe artikelen aan de DVO heeft 
toegevoegd om overschrijdingen tegen te gaan. Heeft het college geprobeerd actief te sturen op de uitgaven uit 
dat budget? Zij is van mening dat Leiderdorp hier ongetwijfeld schade door geleden heeft, waarschijnlijk ook 
financieel, maar dat zal moeilijk vast te stellen zijn. Zij denkt bijv. dat er toch wel wat extra uren zijn gedraaid op dit 
gemeentehuis. Het college stelt dat de fouten de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie aan te rekenen is want het is 
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een lichte gemeenschappelijke regeling. Daar heeft zij moeite mee want dat zou inhouden, dat Leiderdorp ook 
verantwoordelijk is. Zij meent dat er een lichte gemeenschappelijke regeling is vwb het afstemmen van beleid 
maar de uitvoering ligt bij de dienst van Leiden en daarvoor is Leiderdorp niet verantwoordelijk. Of is het anders? 
Als dat zo is dan moeten de rollen, taken en verantwoordelijkheden helderder gemaakt worden.  
 
De PvdA-fractie is er groot voorstander van dat dit soort zaken regionaal wordt opgepakt. Zij ziet dus ook geen 
meerwaarde in ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst; dat gaat Leiderdorp alleen maar meer kosten. 
Goed dat BBL het initiatief heeft genomen hierover te spreken. Vwb de vragen over het participatiedeel sluit zij 
zich aan bij de VVD. Op 22 augustus meldde het college wel dat er grote problemen waren maar de urgentie die 
later in de werkgroepbijeenkomst bleek, was haar op dat moment niet helder. Die zat mn in het feit dat eind juli 
mensen hier geen gebruik meer van konden maken en dat was voor haar een heftige conclusie. Daar had snel 
een discussie over gevoerd moeten worden hoe daarmee om te gaan; de raadsvergadering van 5 september was 
daar nuttig voor geweest. Om daar dan pas op 10 oktober over te spreken, vindt zij laat. Had er niet eerder 
gestuurd kunnen worden op dat participatiedeel? Bijv. door een financiële hoofdadministratie die ook hier in huis 
gevoerd wordt op het budget voor bijstandsuitkeringen. Waarom is er geen oplossing gevonden voor dat budget in 
de lopende begroting? Voorgesteld wordt nu geld uit de reserve te halen en als je dat geld wilt uitgeven, moet daar 
vooraf goedkeuring van de raad voor zijn en niet achteraf. Daar wil zij nog een toelichting op. Zij sluit zich aan bij 
de suggestie om een discussie te voeren over hoe hier beleidsmatig mee verdergegaan moet worden.  
 
De Voorzitter merkt op dat in het Presidium is gesproken over de rechtmatigheid van uitgaven en er zijn 
afspraken gemaakt. Er lag een concept-voorstel en als er verder geen vervolg op is dan concludeert het 
Presidium, dat wanneer het budget tijdelijk overschreden wordt en dit zoals afgesproken in september wordt 
gerepareerd het Presidium daar geen probleem mee heeft. De raad dient dit wel uit te spreken om de 
rechtmatigheid te waarborgen aangezien de raad over de reserves gaat.  
 
De PvdA-fractie heeft begrepen dat dat voorstel er ligt maar het zou voor deze raadsvergadering naar de leden 
toegestuurd worden; dat is niet gebeurd.  
 
De D66-fractie geeft de PvdA gelijk: er lag een raadsvoorstel en een onderbouwing daarvoor, en die 
onderbouwing is door het Presidium niet goedgekeurd. Het verbaast haar dan ook dat op dit punt door het 
Presidium de beslissing is genomen, dat een raadsvoorstel waar de raad om vraagt niet op de agenda 
terechtkomt. Overigens heeft de PvdA aangekondigd in de commissie zelf een raadsvoorstel in te willen dienen.  
 
De PvdA-fractie zegt dat dat voorstel er zou komen na de Presidium-vergadering. Zij gaat niet zelf een 
raadsvoorstel maken en had verwacht, dat vanavond een raadsvoorstel op tafel zou liggen.  
 
De CDA-fractie dankt BBL voor de geformuleerde vragen en de beantwoording ervan, waardoor veel duidelijk is 
geworden. Zij vindt het zaak vooruit te kijken. De samenwerking moet niet opgezegd worden want alleen in een 
grotere organisatie kan de gevraagde kwaliteit geleverd worden. Als te veel geld rechtmatig is uitgegeven aan 
mensen dan moet je eigenlijk een beetje blij zijn want anders was het aantal uitkeringsgerechtigden misschien nog 
meer gestegen. Dat is echter niet de juiste volgorde; formeel moet de raad op tijd geïnformeerd worden. Het is 
zaak de vinger aan de pols te houden.  
 
De Voorzitter schorst op verzoek van BBL de vergadering (20.40-20.50h). 
 
De Voorzitter geeft het woord aan BBL. 
 
De BBL-fractie trekt haar laatste vraag inzake een onderzoek naar de WGR in; ook zij ziet dat dat op dit moment 
nog niet aan de orde is en de consequenties die dat zou hebben. Dat wil echter niet zeggen dat die vraag nooit 
aan de orde komt; dat zou kunnen wanneer de problemen zich voortzetten of verergeren. BBL onderschrijft het nut 
van samenwerking, zeker als kleine gemeente; daarom is zij ook blij met het Servicepunt71. Dat nut staat dus niet 
ter discussie maar wel de kwaliteit van de samenwerking. Die is wat haar betreft beneden de maat. De oorzaak 
zou liggen in de ICT maar dat maakt juist het tijdig en goed rapporteren over de stand van zaken extra belangrijk. 
De Wethouder gaf aan dat hij in de brief van De Haan geen aansprakelijkheid kon ontdekken; zij heeft die wel 
gezien en citeert een deel van p.2. Zij kan zich goed voorstellen dat in de relationele sfeer een deuk is opgelopen 
in de relatie met Leiden. Dat is niet de eerste keer, begin dit jaar was er nog een fout in de financiële boekhouding 
van Leiden die te laat gemeld werd. De Wethouder gaf in de beantwoording aan het niet nodig te vinden om de 
raad op 5 september van eea in kennis te stellen aangezien er kort daarna een WWB-werkgroep was gepland en 
hij een week eerder die informatie al in de commissie had gegeven. De Wethouder had in de commissie alleen 
gemeld dat 27 extra mensen een beroep hadden gedaan op het participatiebudget maar de informatie die daarna 
in de werkgroep werd vermeld, was van een veel grotere importantie met veel grotere consequenties. Die 
informatie had in de raad van 5 september gemeld moeten worden zodat de raad had kunnen beslissen hoe dat 
punt behandeld moest worden. De vraag is nu: hoe hiermee verder.  
De oorzaken van de problemen zijn niet te wijten aan dit college of de verantwoordelijk Wethouder. Wel vindt zij 
dat de Wethouder wat scherper had kunnen zijn richting Leiden toen de problemen zich aandienden. Daarom wil 
zij de volgende motie indienen, een nieuw soort motie nl. een motie van stevige aanmoediging: 
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"Motie 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 10 oktober 2011; 
 
Gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
1. een juiste uitvoering van de DVO van groot belang is voor de Leiderdorpse burgers, 
2. er in het voorjaar 2011 administratieve fouten zijn gemaakt door Leiden, die financiële gevolgen voor 

Leiderdorp hebben veroorzaakt, 
3. de ontbrekende informatievoorziening vanuit Leiden, in strijd met de DVO, nu een situatie heeft veroorzaakt 

die het Leiderdorp onmogelijk maakte de juiste beleidskeuzes te maken, 
4. er  hierdoor mogelijk grote financiële schade voor Leiderdorp ontstaat; 
 
Moedigt het college stevig aan: 
1. de uitvoering van de DVO strenger te controleren, 
2. de frequentie van overleggen met Leiden te verhogen, 
3. van Leiden te eisen de in de DVO gemaakte afspraken of rapportages na te komen, 
4. het Leidse college onmisverstaanbaar duidelijk onze onvrede en bezorgdheid over te brengen, 
5. zodra er duidelijkheid bestaat over de financiële schade te laten onderzoeken of deze schade op Leiden 

verhaalbaar is, 
6. zodra bekend is of er een mogelijkheid is deze schade te verhalen dit ook daadwerkelijk te doen, 
7. de raad maandelijks te rapporteren over de actuele situatie. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van BBL." 
 
Wethouder Maat zegt dat een motie tot stevige aanmoediging inderdaad een noviteit is. Echter, ook zonder deze 
aanmoediging is het college bijzonder gemotiveerd om ervoor te zorgen, dat de afspraken die met Leiden zijn 
gemaakt ook nagekomen worden. Op 15 september heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden met Leiden en 
daarin heeft hij de Leiderdorpse onvrede kenbaar gemaakt. Of de frequentie van die overleggen opgevoerd moet 
worden, is iets om over na te denken. In de regeling staat tweemaal per jaar maar in de praktijk komt dit informeel 
vaker voor. In tijden van nood is het wellicht nodig die frequentie op te voeren. Samen met De Haan opent hij op 7 
november het Participatiecentrum. De ambtelijke contacten met Leiden zijn zeer intensief sinds de problemen 
bekend zijn. De motie is op zich interessant maar hij heeft er geen behoefte aan. Een maandelijkse rapportage is 
wel heel veel. 
 
De BBL-fractie merkt op dat in de DVO staat dat maandelijks danwel per kwartaal wordt gerapporteerd.  
 
Uiteraard, aldus Wethouder Maat, maar hij dacht dat BBL een extra maandelijkse rapportage wilde.  
GL benadrukt het nut van samenwerking op dit gebied met Leiden; daarmee is hij het eens. Aan herstel van het 
vertrouwen wordt hard gewerkt. De informatievoorziening die nu vanuit Leiden komt, is heel intensief. Op 3 maart 
heeft hij nog geklaagd over de communicatie vanuit Leiden maar daar zijn nu geen klachten meer over. In de 
WWB-werkgroep is besproken dat de raad meer betrokken wil worden bij de gebeurtenissen op dit terrein, bijv. 
vwb ontwikkelingen op het Werkplein en Participatiecentrum. De actieve informatieplicht telt heel zwaar, wat hem 
betreft. In mei heeft hij te horen gekregen dat eea niet goed werkte en de informatie niet op orde was, maar hem is 
toen niet gemeld dat Leiderdorp onjuiste informatie kreeg. Het stijgende aantal uitkeringen betekent ook meer 
mensen die een beroep doen op het participatiebudget. Drie ontwikkelingen zorgden ervoor dat het net 
afgesproken beleid onder druk kwam te staan: overschrijdingen uit 2010, het toenemend aantal 
uitkeringsgerechtigden en het dalende participatiebudget. Vandaar dat de raad nu wordt gevraagd € 100.000 uit 
de reserve te halen om dit beleid toch voort te kunnen zetten. Er moet goed onderscheid gemaakt worden tussen 
de politieke verantwoordelijkheid en de feitelijke gang van zaken. Het beleid wordt door de Leidse Sociale Dienst 
uitgevoerd en de Leidse wethouder is daarover de baas. Politiek gesproken is hij als Wethouder Sociale Zaken 
Leiderdorp medeverantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Nu zit er wel enige discrepantie tussen wat er in de 
praktijk gebeurt en de politieke verantwoordelijkheid maar die politieke verantwoordelijkheid wil hij niet ontlopen.  
 
De BBL-fractie wil de suggestie wegnemen, dat zij een motie van wantrouwen overweegt met de kennis die zij nu 
heeft; dat is ook niet aan de orde geweest.  
 
Wethouder Maat heeft aan willen geven dat dit weliswaar een lichte gemeenschappelijke regeling is maar hij wel 
medeverantwoordelijk is. Als er al schade is, is die inderdaad heel moeilijk vast te stellen. In financiële zin ziet hij 
echter nog geen schade. Op basis van de DVO heeft Leiderdorp recht op managementinformatie en die heeft 
Leiderdorp niet gekregen. De managementinformatie is nog steeds niet 100% op orde, dus daarover is hij 
permanent in gesprek met Leiden. Pas in juli kwam inzicht in de budgetgegevens en in augustus is eigenlijk pas 
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doorgedrongen, dat er echt een probleem was. Het is heel lastig dit uit de lopende begroting te halen want in het 
budget Sociale Zaken zitten drie componenten: de uitkeringen, het participatiebudget van het Rijk en het 
minimabeleid. Wil de PvdA geld uit het minimabeleid overhevelen naar het participatiebudget? 
 
De PvdA-fractie kijkt niet alleen naar het budget Sociale Zaken maar naar de gehele begroting. Tegenvallers 
zouden opgevangen moeten worden in de lopende begroting.  
 
Dat klopt, aldus Wethouder Maat, maar de begroting 2012 lag al bij de drukker toen dit probleem bekend werd dus 
hij heeft het er niet in kunnen verwerken.  
 
De PvdA-fractie bedoelt de lopende begroting, die van dit jaar dus.  
 
Wethouder Maat zegt dat hij in de huidige begroting geen ruimte gevonden heeft en dan kom je al gauw bij de 
daarvoor bestemde reserve uit.  
 
De Voorzitter gaat ervan uit dat in de volgende raadsvergadering van 10 december over de overschrijding en 
rechtmatigheid daarvan worden gesproken.  
 
Tweede termijn 
 
De GL-fractie wijst op overweging 2 van de motie; hetgeen daar staat, is absoluut niet aan de orde, horende de 
Wethouder, en zeker niet op dit moment. Wat dat betreft is de motie niet geheel juist. De aanmoedigingen 1 t/m 7 
vindt zij geheel overbodig, na de woorden van de Wethouder zojuist. Zij steunt de motie dan ook niet. 
 
De D66-fractie ziet geen noodzaak het college extra aan te moedigen na de Wethouder hierover gehoord te 
hebben. Het is ook aan de raad om initiatieven te nemen om de samenwerking met Leiden op dit punt te 
versterken en in de werkgroep is al gesproken over het organiseren van een werkbezoek aan Leiden.  
 
De VVD-fractie begrijpt van de Wethouder dat hij geen behoefte heeft aan de motie maar de punten die erin staan 
wel zal uitvoeren. Toch wil ook zij een helder signaal afgeven aan Leiden en steunt de motie. Wel stelt zij voor bij 
punt 2 tussen te voegen mogelijke voor financiële gevolgen. Zij heeft behoefte deze samenwerking eens te 
evalueren, vooral ook met het oog op de rollen en verantwoordelijkheden. De Leiderdorpse wethouder beslist toch 
ook niet welk computerprogramma aangeschaft wordt en als dat wel zo is, moet hierover in de eerstkomende 
werkgroepbespreking gesproken wordt om wat helderheid te krijgen.  
 
De PvdA-fractie vindt de motie sympathiek maar kan zich niet vinden in de overwegingen 2 en 4. De 
administratieve fouten hebben niet de financiële gevolgen voor Leiderdorp veroorzaakt, die komen door een 
stijging van het bestand waar Leiderdorp laat van op de hoogte was. Dat eea gevolgen heeft voor Leiderdorp kan 
zij zich voorstellen maar grote financiële schade gelooft zij niet.  
Er lag een raadsvoorstel in het Presidium met het verzoek dat aan te passen. Zij heeft daarop geen reactie van 
het college gehoord en constateert alleen dat er geen voorstel ligt; wat is daarvan de reden? 
 
De CDA-fractie meent dat er echt een actieve informatieplicht uitgevoerd moet blijven worden en de Wethouder 
heeft al aangegeven dat zo goed mogelijk zal doen. Maandelijks rapporteren over de actuele situatie moet niet 
uitgelegd worden als allerlei extra rapportages want dat vraagt veel ambtelijke capaciteit.  
 
De BBL-fractie heeft zojuist al aangegeven dat het niet om extra rapportages gaat. 
 
Het lijkt erop dat om extra rapportages wordt gevraagd, aldus de CDA-fractie. Wel is de motie een signaal richting 
Leiden dat Leiderdorp heel serieus genomen wil worden. De motie kan Leiden wakker schudden. Het liefst zou zij 
de punten 2 en 4 eruit laten maar zij kan akkoord gaan met de motie.  
 
De Voorzitter constateert dat de motie als volgt wordt aangepast: 
 

"Motie 1a 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 10 oktober 2011; 
 
Gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
- een juiste uitvoering van de DVO van groot belang is voor de Leiderdorpse burgers, 
- er in het voorjaar 2011 administratieve fouten zijn gemaakt door Leiden, die mogelijke financiële gevolgen 

voor Leiderdorp hebben veroorzaakt, 
- de ontbrekende informatievoorziening vanuit Leiden, in strijd met de DVO, nu een situatie heeft veroorzaakt 

die het Leiderdorp onmogelijk maakte de juiste beleidskeuzes te maken, 
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- er  hierdoor mogelijk grote financiële schade voor Leiderdorp ontstaat; 
 
Moedigt het college stevig aan: 
-  de uitvoering van de DVO strenger te controleren, 
- de frequentie van overleggen met Leiden te verhogen, 
- van Leiden te eisen dat de in de DVO gemaakte afspraken of rapportages na te komen, 
- het Leidse college onmisverstaanbaar duidelijk onze onvrede en bezorgdheid over te brengen, 
- zodra er duidelijkheid bestaat over de financiële schade, te laten onderzoeken of deze schade op Leiden 

verhaalbaar is, 
- zodra bekend is of er een mogelijkheid is deze schade te verhalen dit ook daadwerkelijk te doen, 
- de raad maandelijks te rapporteren over de actuele situatie. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van BBL." 
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming met twaalf stemmen voor (BBL, CDA, VVD) en zeven stemmen tegen 
(GL, D66, PvdA) conform motie 1a; de motie is hiermee aangenomen.  
 
Het bevreemdt de PvdA-fractie dat er een Presidium-vergadering heeft plaats gevonden, er een raadsvoorstel 
zou liggen en dat nu niet op tafel ligt zonder dat daarover is bericht.  
 
De Voorzitter zegt dat iedereen weet waarover het gaat. De vraag is of daar nu een besluit over wordt genomen 
of op 10 december; over de inhoud wordt vanavond niet gesproken.  
 
De D66-fractie wil het hier toch even over hebben. Een meerderheid in de commissie wilde vooraf een 
raadsvoorstel over het ter beschikking stellen van € 100.000 voor het participatiebudget. Besloten is dat voorstel 
niet op de raadagenda te plaatsen aangezien de onderbouwing verwees naar de commissie ervoor. Zij vindt het 
heel merkwaardig dat als de raad ergens om vraagt en het Presidium dat stuk krijgt het stuk vervolgens niet 
geagendeerd wordt. De PvdA heeft overwogen zelf een raadsvoorstel in te dienen maar kennelijk gewacht tot het 
raadsvoorstel door het Presidium werd geagendeerd. En dat terwijl het Presidium niet over de agenda gaat. Zijn 
de andere fracties inmiddels van mening dat dit besluit niet vooraf genomen hoeft te worden en het college gelden 
kan inzetten tbv het participatiebudget, zoals voorgesteld in het commissievoorstel? Volstaat een 
begrotingswijziging in december? Het gaat hier vooral om mensen en mensen hebben het recht te weten of er 
geld is voor het volgen van een traject.  
 
De BBL-fractie meent dat D66 doet alsof er grote onduidelijkheid is over wat er in het Presidium afgesproken is. 
Zij citeert uit de notulen van het Presidium: "Vandaag ontvangen raadsvoorstel en besluit van het college voor 
extra gelden participatiebudget: in deze vorm niet behandelen. Voorwaarde om dit stuk aan de agenda van 10 
oktober toe te voegen: het college dient de urgentie aan te tonen en het raadsvoorstel dient voor de 
fractievergadering van donderdag 6 oktober volledig te worden ingevuld. Bij het aantonen van de absolute 
urgentie is de vraag leidend of de participatietrajecten door kunnen zonder dat de raad op 10 oktober een 
beslissing neemt. Als het budget tijdig wordt overschreden en dit wordt zoals afgesproken in december 
gerepareerd dan heeft het Presidium daar geen problemen mee. De raad dient dat dan wel op 10 oktober uit te 
spreken om de rechtmatigheid te waarborgen aangezien de raad over de reserves gaat." Als nu gewoon gevolgd 
wordt wat in het Presidium is afgesproken – en ook D66 was daarbij – dan kan dit onderwerp snel afgerond 
worden.  
 
De CDA-fractie sluit zich aan bij de woorden van BBL. De discussie gaat dus op 10 december verder en dan kan 
de rechtmatigheid evt. alsnog aan de orde gesteld worden.  
 
De PvdA-fractie zegt dat de tekst in de notulen van het Presidium inderdaad helder is. Dit punt staat echter niet 
op de raadsagenda, terwijl het interpellatiedebat er bijv. wel op staat. Het gaat erom dat als het college niet die 
urgentie aantoont dan hoeft ook het participatiebudget niet beschikbaar gesteld te worden. Zo leest zij de tekst.  
 
De Voorzitter merkt op dat het er toch om gaat, dat mensen die hiervoor in aanmerking komen ook een traject 
krijgen. 
 
Inderdaad, aldus de PvdA-fractie. 
 
En dat wordt nu op 10 december procedureel geregeld, dus wat is het probleem nu, vraagt de Voorzitter? 
 
De PvdA-fractie geeft aan dat het Presidium stelt, dat als het college die urgentie aantoont dat bepalend is of de 
raad iets moet vinden tav het beschikbaar stellen van dat budget. Dat zou zij graag doen vanavond want zij vindt 
het ook nodig dat dat participatiebudget beschikbaar gesteld wordt, maar aan de hand van welk besluit? Zij deelt 
de verwarring die hierover bestaat.  
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De VVD-fractie denkt dat dit simpel op te lossen is. Als het college aangeeft dat de participatietrajecten doorgezet 
worden en de raad uitspreekt er geen punt van te maken als het participatiebudget overschreden wordt, dan kan 
dat in de raad van december middels een raadsvoorstel worden geregeld.  
 
Dat betekent dus volgens de D66-fractie dat tegen de eigen verordening in achteraf een raadsvoorstel 
goedgekeurd wordt ipv van vooraf. Het college stelt voor een begrotingswijziging in december, de raad stelt voor 
een raadsvoorstel vooraf conform de verordening, en nu wordt dus een raadsvoorstel achteraf genomen.  
 
De Voorzitter zegt dat de kanttekening die daarbij gesteld is: als de bedragen die met dat participatietraject 
gemoeid zijn rechtmatig ter beschikking gesteld worden. Kan hij concluderen dat het college op 10 december met 
een voorstel komt? 
 
Wethouder Maat gaat het inderdaad om de inhoud en niet om de procedure. De verwarring is ontstaan op het 
moment dat er discussie ontstond over of dit vooraf of achteraf goedgekeurd moet worden. Hij denkt dat de 
financiële werkgroep daar nog eens goed naar moet kijken. Er zijn ook egalisatiereserves waarvoor niet vooraf 
toestemming van de raad wordt gevraagd. Het college zal nooit zomaar een greep doen uit de algemene reserve 
maar deze bestemmingsreserve zit enigszins in grijs gebied. De raad heeft die reserve al wel bestemd voor dit 
doel en daarover kan inderdaad discussie gevoerd worden of vooraf of achteraf goedkeuring van de raad moet 
komen. Dat laat hij aan de financiële experts over. Als de raad uitspreekt het goed te vinden door te gaan met het 
participatiebeleid op de huidige voet dan kan hij daarmee uit de voeten.  
 
De Voorzitter concludeert dat het duidelijk is wat er 10 december gaat gebeuren en sluit deze discussie af. 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.  
 
3. Vragenronde 
 
Servicepunt71 (BBL) 
De BBL-fractie begint zich toch ook tav dit punt zorgen te maken over de situatie in Leiden. In Leiden gaat een 
aantal zaken vwb het Servicepunt71 niet goed. "Geruchten vormen voor ons geen basis voor beleid", stelt het 
college in de beantwoording; dat begrijpt zij ook maar als er dit soort geruchten zijn dan is het wel zaak aan de bel 
te trekken. Het is raar dat de raad dit soort zaken uit de krant moet vernemen. Zij verzoekt de Wethouder de raad 
op de hoogte te houden over die geruchten en wat deze evt. voor gevolgen kunnen hebben voor de afspraken die 
zijn gemaakt.  
 
Wethouder Van der Eng zegt dat deze vragen voor alle gemeenten waar de vragen gesteld zijn gelijkluidend 
beantwoord worden, vandaar dat de beantwoording pas vandaag ter beschikking is gesteld. Geruchten zijn 
gemakkelijk de wereld ingebracht. Het krantenartikel dateert van 17 september en op 19 september is hij in de 
commissie Bestuur & Maatschappij op deze kwestie ingegaan. Er zit inderdaad wat weerstand bij de medewerkers 
van Leiden omdat dit nu gaat leven daar, maar hij meent dat daar goed mee omgegaan wordt. Hij houdt de raad 
uiteraard goed op de hoogte. De achtmaandsrapportage van het Servicepunt71 komt eraan en die komt ook naar 
de raad.  
 
Houtkamp (BBL) 
De BBL-fractie vindt de beantwoording op haar vragen wat mager. Het gaat haar niet zo zeer om de Houtkamp 
en de bordjes die geplaatst moeten worden maar over de beeldvorming van het proces. Er moeten blijkbaar hele 
denksessies komen om de tekst te gaan verzinnen en dit is al vijf maanden bezig vanaf de besluitvorming; dat 
duurt veel te lang en is niet goed voor de beeldvorming. 
 
De Voorzitter is het ermee eens dat zsm na een besluit tot afronding moet worden gekomen, maar gisteren is 
besloten om de borden die de spelregels bevatten nav gesprekken met omwonenden nog aan te passen. Door 
betrokkenheid van bewoners kunnen zaken nog wel eens aangepast worden.  
 
Wethouder Van der Eng deelt mede, dat de gemeentelijke website van een aantal kleinere gemeenten dit 
weekend is afgesloten nav het bericht dat die makkelijk te kraken zouden zijn. Leiderdorp stond daar niet bij. Ieder 
jaar wordt een bedrijf gevraagd een penetratietest uit te voeren op de website van Leiderdorp en binnenkort 
gebeurt dat weer.  
Tav Diginotar en dan mn dienstverlening via DigiD merkt hij nog op, dat Leiderdorp nooit van die certificaten 
gebruik heeft gemaakt.  
 
4. Onttrekken aan openbaarheid Ockenrode 
 
Inspreker 
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De heer Kortekaas spreekt in over de situatie op het kruispunt Van der Valk Boumanweg/Tollenaersingel nav de 
afsluiting bij de oversteek; zijn betoog wordt als bijlage 2 bijgevoegd. 
 
Eerste termijn 
 
De CDA-fractie zegt dat het college in de commissievergadering heeft toegezegd meteen na de afsluiting met 
verkeerstellingen te zullen beginnen. Met die toezegging is zij blij dus zij kan akkoord gaan onder die voorwaarde. 
Als na een half jaar wordt geëvalueerd en de afsluiting extra gevolgen heeft vwb de verkeersdrukte dan verwacht 
zij extra maatregelen.  
 
De VVD-fractie merkt op dat het wijkteam op 15 september heeft geschreven, dat de inzet van het wijkteam is in 
overleg met de gemeente de belangen van de buurt goed te waarborgen tijdens de werkzaamheden. Zij kent de 
zorgen die geuit zijn en is ook blij met het zsm beginnen met metingen. Als regels overtreden worden dan moet 
opgetreden worden. De ontsluiting van de wijk staat in verband met stagnatie op de Van der Valk Boumanweg en 
die staat weer in samenhang met de doorstroming op de Persant Snoepweg. Het lijkt haar tijd te bekijken welke 
maatregelen mogelijk zijn om de doorstroming op de Persant Snoepweg te bevorderen, zoals ook in het 
coalitieakkoord staat.  
 
De BBL-fractie kan ook akkoord gaan met dit voorstel met verwijzing naar de drie toezeggingen die de 
Wethouder in de commissie heeft gedaan tav de verkeersmetingen, het verversen van de belijning en nagaan of 
op het fietspad ook brommers mogen rijden (wat van haar wel zou mogen). Gaat het college die drie toezeggingen 
ook daadwerkelijk uitvoeren? 
 
De GL-fractie vraagt aandacht voor de mogelijkheid om het bouwterrein zo vorm te geven, dat mogelijk 
teruggevallen kan worden op het weer openen van de doorgang voor het geval de problemen dusdanig gevaarlijk 
van aard zijn dat de situatie niet aanvaardbaar en veilig is voor de wijk. Het rosarium zou in geen geval aangetast 
mogen worden, vindt zij.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat het college de toezeggingen zal uitvoeren. Daags na de commissievergadering is 
de belijning van de kruisen al verbeterd. Brommers kunnen van het fietspad gebruik maken. De verkeersmetingen 
zullen direct beginnen na de afsluiting. In de discussie met het wijkteam over het MEAS-project is ook al 
afgesproken, dat er nader overleg komt over de actiepunten rond die verkeersmeting.  
De heer Kortekaas heeft gesproken over nut en noodzaak; hij begrijpt die kanttekeningen maar die zijn uitgebreid 
in de discussie over het MEAS-project teruggekomen. Het rosarium blijft in stand en de ruimte die er nog is tot het 
rosarium is toegevoegd aan de aankleding van het project; dat was een bewuste keuze. Mocht dat echt een 
probleem worden dan kan daarover gediscussieerd worden.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
5. Delegatiebesluit 2011  
 
De Voorzitter merkt op dat VVD, D66, GL en BBL het volgende amendement hebben ingediend: 
 

"Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 10 oktober 2011; 
 
Ondergetekenden stellen voor het delegatiebesluit als volgt te wijzigen: 
 
De volgende onderdelen van het delegatiebesluit te schrappen en de besluitvorming over de punten aan de raad 
te laten: 
 
Wet op de kansspelen: 
Art.27h, 3

e
 lid: Instemmen met vestiging van een speelcasino. 

 
Wet op het primair Onderwijs: 
Art.65, 1

e
 lid: Indelen van het grondgebied in schoolwijken ten behoeve van doelmatige spreiding van de leerlingen 

over de openbare scholen. 
Art.74, 2

e
 lid: Vaststellen plan voor nieuwe scholen. 

Art.159: Vermindering aantal openbare scholen en nevenvestigingen in de gemeente. 
 
Wet op het voortgezet onderwijs: 
Art.249, 6

e
 lid: Besluit om nevenvestiging van een niet in de gemeente gelegen school in aanmerking te laten 

komen voor een gemeentelijke vergoeding. 
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Toelichting: 
De ondertekenende fracties zijn van mening, dat de genoemde besluiten van zodanig belang zijn dat deze niet 
moeten worden gedelegeerd aan het college maar dat de raad hierover in openbaarheid moet discussiëren en 
besluiten zelf moet nemen. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van VVD, D66, GL en BBL." 
 
De PvdA-fractie heeft in de commissie aangegeven wat haar standpunt is. Zij heeft er alle vertrouwen in dat het 
college ook met deze onderwerpen zelf naar de raad komt en hier niet eigenhandig over beslist, dus zij heeft geen 
behoefte aan het amendement.  
 
De CDA-fractie heeft geen behoefte aan het amendement maar steunt het wel. Er blijkt uit dat er wat minder 
vertrouwen is in dit college en toekomstige colleges. Dat vindt zij jammer.  
 
De VVD-fractie zegt dat ook daarover uitgebreid in de commissie is gesproken: er is geen sprake van geen 
vertrouwen in het college of dat het college deze punten niet in de raad zou brengen, maar waarom zou dit dan 
aan het college gedelegeerd worden? Overigens is het vanuit de wet de bedoeling geweest dat de raad over deze 
punten gaat en de raad neemt die nu terug.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform amendement 1, met die aantekening dat de PvdA wordt 
geacht tegen te hebben gestemd; het amendement is hiermee aangenomen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het gewijzigde besluit van burgemeester en wethouders; het 
besluit is hiermee aangenomen.  
 
(Burgemeester Zonnevylle geeft voor het volgende agendapunt het voorzitterschap over aan de heer Gardeniers.) 
 
6. Kadernota Integrale veiligheid 2011-2014  
 
De PvdA-fractie vindt deze nota een goede tweede stap in het proces. In de commissie zijn opmerkingen 
gemaakt over het smart formuleren en hoe eea er in de praktijk uit komt te zien. Zij heeft aangegeven benieuwd te 
zijn naar de uitvoeringsplannen, die wacht zij af. 
 
De GL-fractie sluit zich aan bij de woorden van de PvdA en is ook benieuwd naar de derde stap in deze reeks. 
Wel wil zij net als in de commissie de nadruk leggen op de actualiteit van de cijfers die zijn gebruikt.  
 
De D66-fractie is teleurgesteld in de nota en stemt er niet mee in. Zij hecht heel erg aan de regierol van de 
gemeente vwb het veiligheidsbeleid en dat gaat een aantal stappen verder dan in deze nota staat. Er dreigt een 
beleidsgat: de vorige nota stopte in 2009 en de tussenliggende periode is gebruikt om de nieuwe nota Integrale 
veiligheid tot stand te brengen en als zij de teksten goed leest, gaat het nu weer dezelfde kant op. Er staat immers 
dat achteraf geëvalueerd wordt en vervolgens weer opnieuw gekeken wordt. Dat zou heel jammer zijn maar zij 
hoopt vanavond de toezegging te krijgen, dat gaande de eerstvolgende periode het gereed maken van de 
volgende kadernota ingezet wordt. De veiligheidsanalyse is goed maar het is een traag proces geweest, dus de 
cijfers zullen niet up to date zijn. De nota blijft steken in goede bedoelingen en in het coalitieakkoord staat, dat er 
meetbare doelstellingen komen zodat nagegaan kan worden of het voorgenomen beleid ook tot stand komt. Dat 
ziet zij hier niet in terug. Daar heeft zij twijfels over, mede nav gesprekken die zij gevoerd heeft met verbonden 
partijen. Zij zal er de komende jaren op aan blijven dringen dat de volgende fase een stuk concreter en beter 
wordt, en er sprake zal zijn van een continu beleid.  
 
De BBL-fractie steunt grotendeels de bijdrage van D66. Alle opmerkingen die zij in de commissie heeft gemaakt, 
zijn overeind gebleven dus zij wil hier niet meer gedetailleerd op ingaan. Er is geen sprake van een kadernota 
want de (financiële) kaders ontbreken en er is geen prioriteitsvolgorde aangegeven. Zij heeft aangegeven dat het 
niet past in dit raadsvoorstel het woonwagenkamp in Leiderdorp en criminaliteit in één adem te noemen. De 
Wethouder gaf aan dat daarmee niets gesuggereerd werd maar dat het mogelijk ongelukkig omschreven was. 
Jammer dat daar geen tekstuele aanpassing op gekomen is. Zij heeft in de commissie gevraagd om recentere 
cijfers waarover het college kennelijk wel beschikt; die heeft de raad nog steeds niet. Vandaar dat zij niet voor dit 
voorstel kan stemmen.  
 
De VVD-fractie merkt op dat ook toegezegd is, dat in het uitvoeringsprogramma straks met de meeste actuele 
cijfers wordt gewerkt. Er doen zich allerlei ontwikkelingen voor op mn het gebied van openbare veiligheid en er 
kan tussentijds aanleiding zijn om een wijziging in de prioritering aan te brengen. Zij heeft er wel vertrouwen in. 
Vwb de meetbaarheid heeft zij aangegeven daar in het uitvoeringsprogramma nadrukkelijk naar te zullen kijken.  
 
De CDA-fractie gaat ervan uit dat de nummering van de prioriteiten willekeurig is. Zij vindt veiligheid op straat heel 
belangrijk want dat vergroot het subjectieve veiligheidsgevoel van mensen.  
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Burgemeester Zonnevylle zegt dat bij het uitvoeringsprogramma natuurlijk uitgegaan wordt van de meest recente 
cijfers. Op dit moment wordt de veiligheidsmonitor gehouden en in het 1

e
 kwartaal van 2012 komen die cijfers. De 

uitvoeringsplannen zijn gebaseerd op de prioriteiten die gesteld zijn. Intern is bekeken hoever het staat met de 
uitvoeringsplannen: crisisbeheersing zal in januari 2012 aan het college aangeboden worden, criminaliteit jeugd en 
woninginbraken 1

e
 kwartaal 2012. Vervolgens staat het uitvoeringsplan veiligheid op straat op de rol; alcohol en 

drugs, en huiselijk geweld volgen later. Vwb alcohol en drugs moet gekeken worden naar de landelijke wetgeving 
en de rol die gemeenten krijgen. Vwb huiselijk geweld zijn er al afspraken gemaakt maar in het kader van het 
Veiligheidshuis zal daar nog verder aan gewerkt worden. In het collegeprogramma staat, dat de regierol van de 
gemeente wordt vormgegeven door een veiligheidsanalyse; dat is gebeurd. De evaluatie van de kadernota 2006-
2009 is in 2010 in de vorige kadernota afgehandeld en punten daaruit worden hierin meegenomen. Gedeeltelijk 
worden BOA's bekostigd uit de afvalstoffenheffing maar met de uitbreidende taak vwb controle op de 
alcoholwetgeving wordt bekeken hoe daarmee verder wordt gegaan.  
 
De D66-fractie hoort citaten uit het coalitieakkoord; het zal de Burgemeester toch ook opgevallen zijn dat daarin 
zaken worden genoemd als controleerbaarheid en meetbaarheid. In de citaten uit het collegeprogramma mist hij 
dat element want juist door de commissie en raad is daar zoveel aandacht aan besteed. Daardoor heeft zij ook 
zoveel moeite met deze kadernota.  
 
Burgemeester Zonnevylle wijst erop dat van schade agv vandalisme melding gemaakt. Jeugdoverlast krijgt 
prioriteit van deze raad en daar komt ook een uitvoeringsplan voor. De partners zijn uitvoerig bevraagd in het 
kader van de uitvoeringsplannen. Daarin wordt de feitelijke stand van zaken gegeven met actuele cijfers. Met de 
opmerking over het woonwagencentrum is hij het eens; die passage zal aangepast worden. De gemeente krijgt 
elke maand de mutaties van de politiecijfers; Hij kan daar een keer inzicht in geven maar daar moet dan wel een 
toelichting bij.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders, met die 
aantekening dat BBL en PvdA geacht worden tegen te hebben gestemd; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
(De heer Gardeniers geeft het voorzitterschap terug aan Burgemeester Zonnevylle.) 
 
7. Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011  
 
De VVD-fractie vraagt nav de overschrijdingen van het participatiebudget in 2010 en 2011 het college om extra 
aandacht voor de uitvoering van art.6 van deze verordening, waarin staat dat iedere nieuwe uitkeringsgerechtigde 
een traject krijgt. Dat de kosten van die trajecten kunnen verschillen, is duidelijk geworden. In maart 2011 heeft de 
raad besloten dat het participatiebudget bij de toedeling leidend is en de raad er geen overschrijding op wil. 
Overschrijding van dit budget drie jaar op rij zou voor haar te veel zijn, vandaar dat zij met de volgende motie 
komt: 
 

"Motie 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 13 oktober 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
 
Constaterende, dat: 
- in art.6 lid 1 en 2 van de verordening staat dat het college elke uitkeringsgerechtigde direct na 

aanvraag van een uitkering een traject aanbiedt, 

− uitgaande van de ervaringscijfers het participatiebudget 2012 niet toereikend is om iedere instromer 
het traject genoemd in art. 6 lid 2a aan te bieden, 

− op grond van de WWB iedere uitkeringsgerechtigde een vorm van begeleiding moet krijgen, 

− het vanwege de economische situatie niet onmogelijk is dat het aantal aanvragen in 2012 nog verder 
toeneemt, 

− op 14 maart 2011 de raad de Beleidsvisie participatie 2011-2014 heeft vastgesteld waarin staat, dat 
het door de raad beschikbaar gestelde participatiebudget leidend is; er derhalve een strakke sturing 
op het participatiebudget moet zijn om te voorkomen dat het participatiebudget wordt overschreden 
zoals helaas in 2010 en 2011 is gebeurd; 

 
Dringt er bij het college op aan: 
In de prestatieafspraken 2012 op te nemen, dat Leiderdorp per kwartaal vooraf laat weten hoeveel budget 
de Leidse uitvoeringsorganisatie komende kwartaal mag uitgeven en dat bij een onverhoopte overschrijding 
deze ten laste van Leiden komt. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Aldus ondertekend door de fracties van VVD, BBL en D66." 
 
De CDA-fractie hoopt dat er veel mensen in het participatiegebeuren zullen worden opgenomen want er zijn nog 
te weinig mensen gestart. Zij kan zich volledig vinden in de bijdrage van € 200. 
 
Wethouder Maat zegt dat deze verordening uitvoering geeft aan de participatievisie die begin dit jaar is 
vastgesteld. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen is een verordening nodig en daarin staat ook het 
vaststellen van de hoogte van de premie; daar gaat het vanavond over. Hij begrijpt dat de raad daarmee kan 
instemmen. De motie roept het college op er bovenop te zitten zodat er geen overschrijding van dit budget meer 
plaatsvindt. Dat doet het college al, voor zover de financiële informatie die het college krijgt dat mogelijk maakt. Hij 
gaat er wel vanuit dat dat binnen afzienbare termijn op orde is, zodat beter gestuurd kan worden op de uitgaven. 
De uitgaven in het I-deel en het participatiebudget hebben wel enige relatie met elkaar. Als er onvoldoende wordt 
gedaan om mensen met een uitkering naar werk te geleiden dan kan wel binnen het budget gebleven worden 
maar als dat tot gevolg heeft dat het I-deel enorm gaat stijgen, dan is dat penny wise pound foolish. Als het 
participatiebudget volgend jaar niet toereikend is dan komt hij daarmee terug bij de raad. Hij streeft ernaar de 
afspraken te volgen, zijnde dat het participatiebudget leidend is. In 2010 is een overschrijding geweest, in 2011 
vooralsnog niet. Wel was afgesproken € 100.000 minder te gaan uitgeven in 2011 en dat blijkt in de realiteit 
moeizaam te realiseren. Maar om nu te stellen dat er opnieuw een overschrijding is, daarover kan je over van 
gedachten verschillen. Eigenlijk wordt vastgehouden aan wat Leiderdorp landelijk krijgt aan participatiebudget 
maar het wegwerken van de overschrijding van het jaar ervoor lukt niet.  
Als de strekking van de motie is: zorg ervoor dat de hand op de knip blijft en dat goed in de gaten wordt gehouden 
wat uitgegeven wordt, dan kan hij ermee instemmen. Of dat in de prestatieafspraken moet of dat dit al geregeld is 
met Leiden laat hij even in het midden. Mocht er een financieel probleem komen dan zal hij naar de raad gaan en 
vooraf aan de raad vragen of het participatiebudget moet worden aangepast.  
 
Tweede termijn 
 
De VVD-fractie is blij dat de Wethouder met de motie kan leven. Zijn uitleg wil zij aanvullen, nl. dat het de 
bedoeling is dat de Wethouder vooraf laat weten hoeveel geld er beschikbaar is voor de volgende maand zodat 
het budget over het jaar verdeeld kan worden en niet op (te late) rapportages hoeft te worden gewacht.  
 
De Voorzitter vraagt zich af of juridisch gezien een onverhoopte overschrijding ten laste van Leiden kan komen.   
 
Wethouder Maat zegt dat prestatieafspraken met twee partijen gemaakt worden. De kans dat Leiden zegt dat het 
zo gedaan zal worden, acht hij zeer klein. Hij denkt echter niet dat dat nodig is want in de nieuwe DVO van maart 
is al aangegeven, dat Leiderdorp geen overschrijdingen meer wenst.  
 
De BBL-fractie merkt op dat in het begin van het interpellatiedebat gesproken is over de fouten die Leiden heeft 
gemaakt, bijv. door niet op de overeengekomen momenten te rapporteren. Cruciaal in deze motie is dat dit punt 
wordt opgenomen in de prestatieafspraken. Als de Wethouder nu al denkt dat Leiden dat niet wil dan gaat de 
Wethouder nu al verkeerd de onderhandelingen in.  
 
Wethouder Maat benadrukt dat voor een overeenkomst wel twee partijen nodig zijn. Hij zal de wens van de raad 
overbrengen maar volgens hem is dat niet noodzakelijk omdat al afgesproken is dat budgetten niet overschreden 
worden.  
 
De BBL-fractie zegt dat ook afgesproken was dat er kwartaal- en maandrapportages komen en die zijn er ook 
niet gekomen. Het is van belang Leiden aan haar afspraken te houden.  
 
Er is volgens Wethouder Maat geen misverstand over wat Leiderdorp wil, nl. dat het budget niet wordt 
overschreden. Problemen als gevolg van de invoering van een nieuw computersysteem zijn niet te vergelijken met 
onwil van Leidse zijde om afspraken na te komen. Het gaat hier om overmacht.  
 
De VVD-fractie wil dit niet te veel koppelen aan het ICT-systeem en de rapportages. Als je ergens grip op wilt 
houden dan moet je vooraf ook sturen zodat met het budget uitgekomen wordt.  
 
Wethouder Maat is het ermee eens dat het budget goed bewaakt moet worden.  
 
De CDA-fractie leest in de motie dat de Leidse uitvoeringsorganisatie evt. bij een onverhoopte overschrijding voor 
de kosten opdraait, maar Leiderdorp is toch verantwoordelijk voor haar eigen inwoners? Wel is zij het ermee eens 
dat vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid moet zijn over de beschikbaar te stellen bedragen voor participatie maar 
niet vergeten moet worden, dat het inkomensdeel van de uitkeringen een open einde-gebeuren is.  
 
De VVD-fractie merkt op dat het hier niet om het inkomensdeel gaat. 
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Maar er is wel een relatie, aldus de CDA-fractie. Als er geen participatieplannen uitgevoerd worden en diegenen 
klakkeloos instromen dan krijg je automatisch een veel hoger uitkeringsdeel.  
 
De motie gaat er juist vanuit dat iedereen ondersteuning krijgt, zegt de VVD-fractie. Dan moet je dus goed kiezen 
wie een duur traject krijgt en wie niet. Iedereen krijgt begeleiding binnen het beschikbare budget maar hier dient 
actief op gestuurd te worden en de uitvoeringsorganisatie moet heldere instructies krijgen. Dan zal er ook geen 
overschrijding zijn.  
 
De CDA-fractie zegt dat als het participatiebudget halverwege het kwartaal op is dan zullen er dat kwartaal ook 
mensen zonder budget komen te zitten. Daar moet toch enigszins in gemanoeuvreerd worden en daar zou in een 
volgend kwartaal rekening mee gehouden moeten worden.  
 
De D66-fractie ziet dit als een extra sturingselement dat de raad in handen wil geven van de Wethouder. Het gaat 
om een goede raming die ook uitvoerbaar is en tijdige informatieverstrekking. Het is te vaak voorgekomen dat de 
raad pas achteraf wordt geïnformeerd over extra uitgaven. Als er geen sanctie wordt gezet in de 
prestatieafspraken op overschrijding van het budget dan blijft het bij goede intenties.  
 
De GL-fractie vindt toch dat de discussie nu op de spits wordt gedreven. Zij is heel blij met de uitleg en 
voornemens van de Wethouder, en heeft daar alle vertrouwen in. Zij kan zich niet voorstellen dat in een collegiale 
samenwerkingsovereenkomst wordt afgesproken dat onverhoopte overschrijdingen bij Leiden neergelegd worden, 
dus zij vindt de motie overbodig.  
 
De PvdA-fractie is het er niet mee eens dat Leiderdorp dit al vele malen heeft meegemaakt. Als de overschrijding 
van vorig jaar er niet bij opgeteld zou worden dan zou nog binnen het bestaande budget uitgekomen kunnen 
worden. Er was afgesproken dat nog een keer naar de beleidsvisie participatie gekeken zou worden. Enerzijds 
staat in dit stuk dat het participatiebudget leidend is maar anderzijds dat iedereen die instroomt een traject 
aangeboden wordt. Het is nog maar de vraag hoe het beeld er voor volgend jaar uitziet, met het oog op de 
Kabinetsplannen. Als er een autonome stijging van het budget is en gezegd blijft worden dat iedereen een traject 
moet krijgen dan leidt dat automatisch tot een overschrijding. Het idee was juist om eens goed door te akkeren 
waar Leiderdorp staat en wat er op de gemeente afkomt. De motie loopt daar te veel op vooruit want misschien 
ziet het beeld er eind dit jaar wel heel anders uit. Zij begrijpt de strekking van de motie en daar is niets mis mee, 
maar zij stelt voor dit onderwerp aan te houden en pas met een gedegen voorstel te komen als daar eerst goed 
over gesproken is.  
 
Wethouder Maat sluit zich aan bij de PvdA: met de strekking van de motie is niets mis want budgetbewaking is 
een uitgangspunt. Een ander uitgangspunt van de participatievisie is een sluitende aanpak. Het zou goed kunnen 
zijn dat er volgend jaar een bezuiniging op het participatiebudget komt van 50% en er sprake is van een stijgend 
aantal uitkeringsgerechtigden; dan kom je er niet met het huidige participatiebudget. Dat is erg want als daar niets 
aan gedaan wordt dan stijgt het inkomensdeel voor die groep. De recessie gaat de gemeente sowieso geld 
kosten, of in het participatiebudget of in het inkomensdeel. Als blijkt dat het budget niet toereikend is dan komt hij 
daarmee terug bij de raad.  
 
De PvdA-fractie verwijst naar de discussie in de werkgroep. Het gaat er haar ook om dat de uitgangspunten 
tegen het licht gehouden worden en opnieuw gedefinieerd worden. Dat kan betekenen dat niet iedereen meer een 
traject krijgt maar daar zouden andere afspraken met elkaar over gemaakt kunnen worden. Dat moet eerst goed 
doorgeakkerd worden.  
 
Wethouder Maat zegt dat dat ook in lijn is met wat in de WWB-werkgroep is besproken. Er zou nog een WWB-
werkgroep voor de begroting van november gehouden worden en het lijkt hem goed dit dilemma dan te 
bespreken.  
 
De BBL-fractie denkt dat de functie van de werkgroep hier enigszins wordt overschat want dit soort belangrijke 
beleidszaken worden in commissie en raad besproken.  
 
Volgens Wethouder Maat is de werkgroep ook nooit het eindstation. Hij ontraadt de motie omdat deze slechts de 
helft van het verhaal vertelt.  
 
Tweede termijn 
 
De VVD-fractie wil de motie handhaven. Ook zij gaat ervan uit dat iedere uitkeringsgerechtigde een traject krijgt. 
Zij blijft moeite houden met het feit, dat de Wethouder steeds spreekt over budgetbewaking terwijl zij steeds 
spreekt over proactief hiermee omgaan en vooraf de goede instructies gegeven moeten worden.  
 
De BBL-fractie sluit zich aan bij de VVD. 
 
De D66-fractie geeft aan verdeeld te zullen stemmen.  
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De CDA-fractie steunt de motie niet omdat zij het niet verantwoord vindt overschrijdingen bij Leiden te gaan 
declareren.  
 
De GL-fractie heeft geen behoefte aan de motie. 
 
De PvdA-fractie blijft bij haar voorstel dit punt aan te houden.  
 
De Voorzitter stelt hoofdelijke stemming over de motie voor. 
 
De heer Gardeniers: tegen. 
De heer Grootaarts: tegen. 
Mevrouw Hamer: tegen.  
De heer Hoenen: voor. 
Mevrouw Hofman: tegen. 
Mevrouw Joester: tegen.  
De heer Joosten: voor. 
De heer Langenberg: voor. 
Mevrouw Meijer: voor. 
Mevrouw Meiners: voor. 
Mevrouw Van Reijn: tegen. 
De heer Staal: voor. 
De heer Suijkerbuijk: voor. 
De heer In 't Veld: tegen. 
De heer Veugen: voor. 
Mevrouw Beekhuizen: voor. 
De heer Bresters: voor. 
De heer Cooijmans: voor. 
Mevrouw Van Diepen: tegen.  
 
Beslist wordt na hoofdelijke stemming met elf stemmen voor en acht stemmen tegen conform motie 1; de motie is 
hiermee aangenomen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
8. Inrichting Kleine Zandput/Groene Scheg 
 
De PvdA-fractie heeft begrepen dat in de commissie is toegezegd, dat nog teruggekomen zou worden op de 
beheerskosten. Het college heeft daar een toelichting op gegeven. De beheerskosten vindt zij te hoog, zeker in 
het licht van de bezuinigingsvoorstellen op het groen in het dorp die nog niet concreet zijn.  
 
De GL-fractie ziet dat er een voorlopige raming is van het onderhoudsbudget, zonder dat er een definitieve 
uitwerking van de inrichting van het park is. Zij vindt de antwoorden van het college voldoende en zij kan zich 
daarin vinden. In de areaaluitbreiding is rekening gehouden met groenonderhoud rond het tennispark. Daar was 
best veel groen gepland dus daar is ruimte voor. Zij gaat ervan uit dat dit ander groen in het dorp niet tekort zal 
doen en het een mooi park wordt.  
 
De CDA-fractie ziet in de begroting dat de beheerskosten inderdaad gedekt worden, conform de Wethouder 
eerder heeft aangegeven. De VVD en het CDA hebben aangegeven dat de post onvoorzien een groot beslag 
heeft op het geheel; daar had zij meer over willen horen want daar zijn ook toezeggingen over gedaan. Met de 
beslispunten heeft zij geen problemen.  
 
De VVD-fractie vindt dat een mooie woonwijk een mooi park verdient en dat wordt op deze manier gerealiseerd. 
Zij dringt erop aan de geraamde € 70.000 als maximum aan te houden.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat de essentie van dit voorstel is de planologische afweging rond het afgeven van 
een verklaring van geen bedenkingen. Het element van de kosten is later in de discussie toegevoegd maar staat 
niet ter discussie. Hij begrijpt daarom ook niet waarom de PvdA tegen het voorstel is. Op basis van afspraken met 
de bewonersgroepen is aangegeven wat de gemeente wil gaan doen en daar is een voorlopig 
uitvoeringsprogramma aangehangen dat tot deze kosten leidt. Die zijn ook gedekt in de begroting dus dat is geen 
enkel punt. Natuurlijk zal naar een bezuiniging gestreefd worden. Misschien moet hier nog een keer met de groep 
over gesproken worden. Uitgaven uit de post onvoorzien worden zo lang mogelijk uitgesteld. Hij proeft dat een 
meerderheid ermee instemt, dat hier een verklaring van geen bedenkingen van toepassing kan zijn. Dit moet 
inderdaad los gezien worden van de discussie over de areaaluitbreiding.  
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Tweede termijn 
 
De PvdA-fractie wil nu niet instemmen met de kosten omdat er meer wijken zijn met grote problemen; zij wil eea 
in zijn totaliteit wegen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders, met die 
aantekening dat de PvdA wordt geacht tegen te hebben gestemd; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
9. Aanvulling op het beleid behoud agrarisch erfgoed 
 
De BBL-fractie kan instemmen met beslispunt 1 maar zij voelt er niets voor nu een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven (beslispunt 2) want daar is nog geen noodzaak toe. 
 
De VVD-fractie is enthousiast voorstander van behoud van een mooi stukje Leiderdorp dus zij kan instemmen 
met het voorstel. 
 
De CDA-fractie vindt dit een voorbeeld van een situatie die niet in overeenstemming is en alsnog in regelgeving 
kan veranderen. Zij wijst op de achterliggende ligboxstallen bij het betreffende pand. Zij vindt het vreemd als 
ineens regels veranderd worden en zij kan dan ook niet instemmen met het voorstel. 
 
De GL-fractie stemt wel in met het voorstel. Zij vindt de onderbouwing voor de categoriale instelling van een 
groep objecten waarvoor geen verklaring van geen bezwaar meer afgegeven hoeft te worden door de raad 
voldoende. Het college heeft toegezegd de raad te informeren over voorkomende gevallen, dus de raad heeft altijd 
nog een mogelijkheid daarop te reageren.  
 
Wethouder Wassenaar is verbaasd over de reactie van het CDA; die heeft hij niet in het commissieadvies terug 
kunnen lezen. De coalitie heeft het college opdracht gegeven om mogelijkheden van bed and breakfast uit te 
breiden. Daar heeft het college op verantwoorde wijze invulling aan gegeven en dat zou wel eens tot een wijziging 
van de regels kunnen leiden.  
 
Het gaat de CDA-fractie niet om de schuur maar om de twee ligboxstallen erachter.  
 
Het gaat hier volgens Wethouder Wassenaar om bijgebouwen bij hoofdgebouwen, of dat nu ligboxstallen zijn of 
een schuur. De mogelijkheden van gebruik zijn iets opgerekt. De stelling van BBL begrijpt hij ook niet als BBL wel 
instemt met het behoud van agrarisch erfgoed en vervolgens niet zegt: college ga maar door wanneer er een 
aanvraag komt die overeenstemt met dat beleid. 
 
De BBL-fractie wil eea op dat moment graag zelf beoordelen.  
 
Het voorstel van het college was dan direct een verklaring van geen bedenkingen af te geven, aldus Wethouder 
Wassenaar.  
 
De BBL-fractie merkt op dat de Wethouder de voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp heeft gemist. Het gaat 
erom dat de Wethouder dit beleid wil aanmerken als een categorie waarop geen verklaring van bedenkingen meer 
van toepassing is. Dat vindt zij – gelet op wat zij heeft gehoord die avond – niet nodig.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders, met die 
aantekening dat CDA en BBL worden geacht tegen te hebben gestemd; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
10. Actualisatie normenkader accountantscontrole 2011  
 
Beslist wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
11. Intrekken Exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 1998 
 
Beslist wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
12. Verordening Wijziging woningvoorraad 2011  
 
De BBL-fractie vindt het jammer dat zij niet wist dat deze verordening een wettelijke verplichting is. Dat had veel 
discussie kunnen voorkomen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
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13. Instellen adviescommissie Adresnaamgeving 
 
De BBL-fractie was aanvankelijk heel sceptisch over dit verhaal omdat in de verordening bepalingen ontbraken 
over de zittingsduur van de leden. Zij heeft zojuist begrepen dat het college die alsnog zal opnemen, dus zij kan 
instemmen met het voorstel.  
 
De D66-fractie kan instemmen met het voorstel. Zij verzoekt geen straten te vernoemen naar levende mensen. 
 
De PvdA-fractie handhaaft haar mening zoals zij die in de commissie naar voren heeft gebracht. Gezien de 
huidige stand vwb het bouwen in deze gemeente heeft zij geen behoefte aan een dergelijke commissie.  
 
De CDA-fractie ziet toch een voornemen nog iets extra te gaan bouwen want anders wordt een dergelijke 
commissie niet ingesteld. Nav het betoog van de heer Van Diepeningen stelt zij voor die inspraak mee te geven 
aan de nieuw in te stellen adviescommissie.  
 
De Voorzitter concludeert dat art.3 met lid 5 (zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar vanaf de datum van het 
besluit van de benoeming van de leden) en lid 6 (na deze periode zijn de leden eenmalig herbenoembaar voor vier 
jaar) wordt uitgebreid.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders, 
waarbij wordt aangetekend dat de PvdA tegen heeft gestemd; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
14. Verordening Geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en commissieleden gemeente Leiderdorp 

2011  
 
De VVD-fractie zegt tav de voorzieningen bij tijdelijk ontslag, dat Leiderdorp in haar huidige situatie en omvang dit 
punt niet hoeft op te nemen. Zij vreest nl. voor mogelijk misbruik bij ziekte. 
 
De CDA-fractie leest in art.8 lid 2 dat deze verordening op 7 september jl. al in gemeente-aan-huis is geplaatst; 
die datum moet veranderd worden. Zij sluit zich aan bij de VVD: per geval kan hier in de raad over beslist worden.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van het presidium; het voorstel is hiermee 
aangenomen.  
 
15. Verordening op de Vertrouwenscommissie 
 
Beslist wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van het presidium; het 
voorstel is hiermee aangenomen.  
 
(Burgemeester Zonnevylle geeft het voorzitterschap over aan de heer Gardeniers.) 
 
16. Plaatsvervangend voorzitter van de raad 
 
De BBL-fractie zegt dat er al twee plaatsvervangende voorzitters zijn maar door de ontstane situatie is dat niet 
genoeg. De Burgemeester wil de komende begrotingsraad niet voorzitten ondanks herhaalde verzoeken dat wel te 
doen. In de pers leest zij dat de Burgemeester vakantiedagen wil opnemen en niet over zijn graf heen wil regeren. 
Beide drogredenen want een vastomschreven aantal vakantiedagen heeft de Burgemeester niet en stemrecht 
heeft hij ook niet in raadsvergaderingen. In diverse nieuwjaarsrecepties werd de burger door de Burgemeester de 
les gelezen over normen en waarden. Als Burgemeester heb je een grote voorbeeldfunctie en weigeren een 
begrotingsraad voor te zitten, is niet het goede voorbeeld maar een voorbeeld van plichtsverzuim. De burgers 
spreken er schande van en zij ook, evenals alle andere partijen, zo blijkt in de wandelgangen.  
Zij heeft alle vertrouwen in de heer Joosten als tijdelijk voorzitter en wensen hem succes toe.  
 
Burgemeester Zonnevylle merkt op dat je nooit moet geloven wat er in de krant staat.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
(De heer Gardeniers geeft het voorzitterschap terug aan Burgemeester Zonnevylle.) 
 
17. Vaststellen notulen van de vergadering van 5 september 2011 en lijst van toezeggingen 
 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
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De Voorzitter merkt tav de lijst van toezeggingen op, dat de twee punten voor vandaag al ingevuld zijn dus die 
kunnen vervallen.  
 
18. Ingekomen stukken 
 
Er zijn geen opmerkingen.  
 
19. Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 22.40h.  
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 9 november 2011, 
 
De Griffier,         De Voorzitter, 
J.C. Zantingh         M. Zonnevylle 
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Bijlage 1: Inspraak van de heer K.C. van Diepeningen 

 
Leiderdorp heeft heel veel te danken aan de heer Corts. Indertijd werd als dank voor zijn toewijding voor de 
Leiderdorpse zaak zijn grote inzet en bewezen diensten de B.G. Cortslaan naar hem vernoemd. De heer Bertram 
Geradus Corts was gemeentesecretaris van de gemeente Leiderdorp van 1928 tot 1955. In die periode heeft hij 
veel meegemaakt: de tijd van armoede en werkloosheid voor de Tweede Wereldoorlog, de moeilijke tijden tijdens 
de WO II en de aanvangsperiode na WO II, de hectische tijd van wederopbouw.  
Ik concentreer me op de begintijd van de wederopbouw na WO II. Er was na de oorlog grote woningnood in 
Nederland omdat tijdens de oorlog niet was gebouwd. Tegelijkertijd was er een schrijnend tekort aan 
bouwmaterialen. Dat noopte de regering om de bouw van woningen zeer streng te reguleren. Gemeenten 
mochten niet meer bouwen dan het hen jaarlijks toegewezen contingent sociale woninigen, woningen waarvoor 
subsidie werd ontvangen van het Rijk. Het was elk jaar een tour de force om zoveel mogelijk aan aantallen te 
bouwen sociale woningen met de daaraan verbonden subsidie toegewezen te krijgen. Daarnaast waren er de vrije 
sector woningen. Voor de financiering van de bouw van die woningen moesten de gemeenten zelf zorgdragen. In 
die tijd waren de door de raad gekozen wethouders qua inkomen geheel afhankelijk van hun baan in het 
bedrijfsleven. Het wethouderschap van Leiderdorp was in feite een vrijwilligersbaan tegen een geringe vergoeding. 
Er waren voor de wethouders dan ook geen eigen werkkamers of spreekkamers in het raadhuis beschikbaar. Dat 
had, zonder de geweldige wethouders tekort te doen, als gevolg dat in de praktijk het dagelijks bestuur van 
Leiderdorp op de schouders rustte van de burgemeester en de gemeensecretaris. Zo was in de periode 1946-
1962 de toenmalige burgemeester behalve voor zijn gebruikelijke portefeuilles ook verantwoordelijk voor o.a. de 
zware portefeuilles financiën, open ruimte en de toewijzing van woonruimte. Voor de vervulling van die 
portefeuilles werd hij gesteund door een klein maar toegewijd hard werkend ambtelijk team onder de inspirerende 
leiding van de heer B.G. Corts.  
Het gemeentebestuur had een lange termijn-visie met o.a. de volgende doelstellingen: 
- Het bouwen van woningen voor de woningzoekenden. Daarbij richtte het gemeentebestuur zich behalve op 

de eigen bevolking ook op de forens, mn de ambtenaren en militairen die in Den Haag en bij het Marine 
Vliegkamp Valkenburg werkten. De inachtneming van het principe van de eigen grondpolitiek was een 
absolute voorwaarde voor de uitvoering van de bouwplannen. 

- Om de forens meer te kunnen bieden dan een woning was de bevordering van de aantrekkelijkheid van 
Leiderdorp als woonplaats de tweede doelstelling. Dit wilde het gemeentebestuur bereiken door het 
voorzieningenniveau te verbeteren en een betere ontsluiting te realiseren, want Leiderdorp lag in die tijd 
geografisch zeer geïsoleerd. 

De heer Corts heeft een centrale, actieve rol gespeeld in de realisatie van de doelstellingen. Doelstellingen die 
uiteindelijk hebben geleid tot het Leiderdorp van nu. Zo had de heer Corts bijv. de voortrekkersrol bij de plannen 
en bij de financiering van de eerste flat in Leiderdorp. Deze vrije sector flat was voornamelijk bestemd voor 
repatrianten uit het voormalig Nederlands-Indië, militairen van het Marine Vliegkamp Valkenburg en personeel dat 
werkzaam was bij de lokale/regionale bedrijven. Deze flat met 54 woningen was in feite de eerste aanzet tot 
uitbreiding van de gemeente en gaf daarmee na voltooiing van de bouw een extra impuls aan de groei van het 
inwonerstal. Zo bereikte Leiderdorp medio 1952 een mijlpaal: 5.000 inwoners. 
Voorzitter, dames en heren van de raad: in de inleiding van de Canon van Leiderdorp staat terecht geschreven: 
"Veel Leiderdorpse straatnamen verwijzen naar de lokale geschiedenis. Wij hopen dat dit boek (de canon) u 
inspireert om op pad te gaan en rond te kijken." Behalve om deze reden is het m.i. onbehoorlijk indien het 
gemeentebestuur de naam B.G. Corts, medegrondlegger van het Leiderdorp van nu, definitief uit het Leiderdorpse 
straatbeeld verwijdert. Ik verzoek u daarom nadrukkelijk een geschikt alternatief aan te wijzen voor de door de A4-
werkzaamheden helaas verdwenen B.G. Cortslaan. 
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Bijlage 2: Inspraak van de heer R.C.N. Kortekaas 
 
Ik hoorde net allemaal verschillende moties maar één motie zal ik ook even noemen. Ik stond genoteerd als 
inspreker bij de raadsvergadering van maandag bij het punt afsluiting Ockenrode. Het is het eerste inhoudelijke 
punt op de agenda dus het is verstandig als u er om 20.00h bent. Dit even tussendoor. Ik ben hier nog nooit 
geweest dus ik weet niet hoe het werkt, maar ik zie wel dat het goed uitloopt. 
Ik heb bezwaar tegen de omgevingsvergunning, dat de Ockenrode wordt afgesloten voor het gemotoriseerde 
verkeer om de volgende reden. Sinds de afsluiting bij de oversteek op de Van der Valk Boumanweg ter hoogte 
van Garage Van der Pouw is er op het kruispunt Van der Valk Boumanweg/Tollenaersingel tijdens de spits een 
warboel van auto's en helpen zelfs de grote witte kruisen op de weg afdoende om het kruispunt en het zebrapad 
vrij te houden. Waardoor vooral in de spits de schoolkinderen moeilijk over kunnen steken. Als er maar één 
uitgang en ingang komt voor de wijk zal het nog problematischer worden en vooral als de Stierenbrug ook nog 
dicht is voor het autoverkeer. Dan staan de auto's zelfs op de Laan van Ouderzorg te wachten en kunnen bijna de 
wijk niet in of uit via de Tollenaersingel, zeker niet als straks de Ockenrode afgesloten zou gaan worden. Het is nu 
al zo dat als er 's morgens twee auto's staan te wachten vanaf de Tollenaersingel rechtsaf dan kan de derde auto 
voor linksaf daar niet voorbij omdat er diverse auto's van bewoners en werknemers van het notariaat geparkeerd 
staan aan de zijde van de waterkant op de Tollenaersingel. Tegenwoordig zijn er door de afsluiting van de 
doorsteek bij Garage Van der Pouw steeds meer bewoners die hun auto op de Tollenaersingel parkeren anders 
moeten zij via het stoplicht rijden om aan de andere kant van de Van der Valk Boumanweg te komen. 
Heeft de gemeente er rekening mee gehouden dat er straks van de 184 woningen de auto's de wijk in en uit 
moeten, vooral tijdens de spits? Dit aantal is exclusief de Nijenrode en ook de bezoekers van Tandartsenpraktijk 
Nautilus, de balletschool en het notariaat, alsmede het evt. bouwverkeer. Een redelijk alternatief zou zijn een 
stukje rosarium/parkeerplaatsen opofferen voor de doorgang van het huidige verkeer naar de wijk, alsmede alleen 
voetgangersstoplichten maken bij de oversteek Van der Valk Boumanweg ter hoogte van de Tollenaersingel. Als 
de Ockenrode toch wordt afgesloten dan vraag ik me af hoe er tijdens de spits de EHBO of brandweer etc. er door 
moeten voor evt. calamiteiten.  
 


