
Kort verlag raadsvergadering 19 december 2011 
 
Vragenronde  
De VVD heeft vragen gesteld over informatieverstrekking aan hulpdiensten in geval van tijdelijke 
verkeersmaatregelen. BBL heeft vragen gesteld over het ontwerp bestemmingsplan Bloemerd en 
over de SISA bijlage/beschikking van het Ministerie van SZW. Vragen en antwoorden kunt u lezen 
in het raadsinformatiesysteem http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/19-
december/19:30/ 
 
Benoeming voorzitter Rekenkamer Leiderdorp 
De raad benoemt de heer C. Hof met ingang van 1 januari 2012 tot voorzitter van de Rekenkamer 
Leiderdorp. 

 
Actualisering belastingverordeningen en aanpassing tarieven 2012 
De raad trekt de Verordening brandweerrechten 2011 in.  
Daarnaast stelt de raad de volgende belastingverordeningen en de tarieven vast voor 2012: 
• Verordening afvalstoffenheffing 2012 en verordening reinigingsrechten 2012 
• Verordening hondenbelasting 2012 
• Verordening leges 2012 
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 
• Verordening marktgelden 2012 
• Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012 
• Verordening precariobelasting 2012 
• Verordening rioolheffing 2012 
• Verordening toeristenbelasting 2012 

 
Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 
De raad stelt deze verordening vast. BBL, CDA en PvdA stemmen tegen, omdat zij het niet eens 
zijn met de hardheidsclausule die is opgenomen.  
 
Alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB) 
De raad neemt kennis van de evaluatie alleenrechtverordening DZB voor het opruimen van 
zwerfvuil, het groenonderhoud, catering en postverzorging 2009. Daarnaast stelt de raad de 
Verordening alleenrecht DZB voor het opruimen van zwerfvuil, het groenonderhoud, de 
beveiliging, contractcatering en postverzorging 2011 vast. 

 
Procesvoorstel toekomst Leiderdorp 
De raad stemt in met het procesvoorstel “Visie op de toekomst van Leiderdorp” en stelt  € 90.000,- 
beschikbaar voor het opstellen van een kaderstellende toekomstvisie en een maatschappelijke 
structuurvisie. BBL en CDA stemmen tegen de voorgestelde manier van financieren van het 
voorstel. 

 
Voorziening wachtgeld bestuurders 
De raad stemt er mee in € 165.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit te storten in de 
voorziening wachtgeld bestuurders.  
Daarnaast stemt de raad in met het onttrekken van € 55.000 aan de algemene reserve en dit te 
storten in de reserve voormalig personeel. 
De raad stemt ook in met de bijbehorende saldo-neutrale begrotingswijzigingen. 

 
Categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking nodig is 
De raad besluit activiteiten die passen binnen uitvoeringsprogramma’s en projectkaders, waarover 
voorafgaande aan de aanvraag omgevingsvergunning door de raad is besloten, aan te wijzen als 
categorie gevallen waarvoor geen verklaring van bedenkingen voor nodig is. Daarnaast besluit de 
raad het vaststellen van een exploitatieplan voor deze gevallen te delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders. De raad stemt in met een voorstel van BBL de tekst te 
verduidelijken (amendement). 

  



Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) betreffende: 
De raad geeft een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning en besluit geen exploitatieplan vast te stellen voor: 
a. Hoofdstraat 124-126 
b. Vervangende nieuwbouw Brunelkamp 9 
c. Nieuwbouw Simon Smitweg 7 
 
Brede School West (BSW) 
De raad gaat akkoord met het fasebeslisdocument Definitiefase, met het Voorlopig Ontwerpvoor 
Brede School West van 27 oktober 2011 en met het stappenplan en de werkwijze van het traject 
van Interactieve beleidsontwikkeling in de vervolgfase. 
De raad stemt niet in met het beschikbaar stellen van een krediet voor het doorvoeren van een 
ontsluiting van het Kwikstaartplein richting Van Poelgeestlaan middels een brug. Ook stelt de raad 
vooralsnog geen extra krediet beschikbaar voor het realiseren van tijdelijke huisvesting. De raad 
roept het college op goede vervangende huisvesting te realiseren binnen het huidige beschikbare 
budget. 
 
 Wmo beleidsplan 2011-2015 "Samen leven in Leiderdorp" 
De raad stelt het Wmo beleidsplan 2011-2015 vast als richtinggevende notitie voor het 
opbouwjaar 2012 ter zake invulling en uitwerking van het nieuwe WMO beleid en onttrekt in 2012 
voor de uitvoering van de mantelzorgnota eenmalig € 11.322 uit de WMO reserve. 

 
Begrotingswijziging tekort sociaal beleid 
De raad stemt in met deze begrotingswijziging om zo de  
tekorten op het Inkomensbudget, het Participatiebudget 2010 en het tekort op het minimabeleid op 
te vangen.  
 
Begrotingswijziging 9 en 10 boekjaar 2011 
De raad stemt in met deze begrotingswijzigingen. Een motie van afkeuring richting college over de  
handelwijze van het college inzake het mislopen van een groot bedrag in de afrekening aan het  
Ministerie van Sociale Zaken haalt geen meerderheid. Ook een motie van BBL/CDA om het  
WMO-overschot te storten in de reserve Sociaal Beleid vindt onvoldoende bijval in de raad. 

 
Voortgangsrapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2011 
De raad stelt de GIG 2011 vast als financieel kader voor de ruimtelijke projecten. 

 
Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012 
Met inachtneming van een paar kleine tekstwijzigingen stelt de raad de Algemene 
Subsidieverordening Leiderdorp 2012 vast en trekt de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 
2008 in. 
 
Duurzaamheidsagenda 2011-2014 
Behandeling vindt plaats in januari/februari, zodat eerst overleg met het Groenoverleg kan  
plaatsvinden. 
 
Duurzaamheidlening 
De raad stelt voor de jaren  2012, 2013 en 2014  € 100.000,- beschikbaar als lening aan het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) voor  de uitvoering van de duurzaamheidlening 
 
Decentralisaties 
De raad roept het college bij motie op maximale beleidsvrijheid te bepleiten bij Minister, 
Staatssecretaris en Tweede Kamerleden bij drie grote op handen zijnde decentralisaties, te weten 
Jeugd, AWBZ en WWnV. GroenLinks stemt tegen. 

      
 


