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1. Opening 
 
De Voorzitter opent deze laatste raadsvergadering in dit gemeentehuis en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De Voorzitter geeft aan dat agendapunt 18 Duurzaamheidsagenda 2011-2014 wordt aangehouden voor de 
januarironde. Hij stelt voor de motie van de VVD als punt 21a aan de agenda toe te voegen. 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
3. Vragenronde en mededelingen 
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SISA-bijlage (BBL) 
De Voorzitter stelt voor deze vraag bij agendapunt 15 te behandelen; aldus wordt afgesproken.  
 
Informatie aan hulpdiensten ivm (tijdelijke) verkeersmaatregelen (VVD) 
De VVD-fractie dankt voor de uitgebreide beantwoording. Zij meent dat een dergelijke, ernstige blunder niet meer 
voor mag komen. Het bleek niet aan de gemeente te hebben gelegen maar aan de regionale hulpdiensten, waar 
nog niet alles perfect geregeld is. Wegbesluiten dienen direct doorgegeven te worden aan de hulpdiensten. 
 
Wethouder Wassenaar is het met de VVD eens.  
 
De BBL-fractie is ook geschrokken van het feit, dat de route bij de brandweer niet goed bekend is. Goed dat er in 
het concrete geval waar de VVD naar heeft verwezen geen sprake was van een vergroting van de schade of het 
letsel. Het college verwijst vaak in zijn beantwoording naar de verantwoordelijkheid van anderen, in dit geval de 
hulpdiensten, maar openbare orde en veiligheid is een verantwoordelijkheid die bij de (loco-)Burgemeester ligt. Dit 
dient ook goed aangekaart te worden bij de hulpdiensten.  
 
Wethouder Wassenaar zal hier in het eerstkomende overleg met de drie hulpdiensten over spreken. 
 
Ontwerp-bestemmingsplan Bloemerd (BBL) 
De BBL-fractie is blij met het duidelijke antwoord van het college en wacht verdere besluitvorming af.  
 
4. Benoeming voorzitter Rekenkamer Leiderdorp 
 
De Voorzitter meldt dat de voorzitter van de Rekenkamer, de heer Van Oosten, per 1 januari zijn functie neerlegt. 
In het besluit wordt gevraagd de heer Hof als nieuwe voorzitter te benoemen. 
 
Beslist wordt unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen.  
 
5. Actualisering belastingverordeningen en aanpassing tarieven 2012 
 
Beslist wordt zonder beraadslaging unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel 
is hiermee aangenomen.  
 
6. Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 
 
Het verbaast de CDA-fractie dat een bezuiniging wordt ingeboekt vwb kinderopvang van kinderen met een 
speciale sociaal-medische indicatie. In 2011 waren daarvoor vier aanvragen ingediend, een zeer klein aantal dus, 
en daar zou dan 40% op bezuinigd kunnen worden, leest zij in de toelichting. Er komen steeds meer kinderen in 
de knel en in Leiderdorp zou deze groep niet nog meer in de klem mogen komen. De kinderen kunnen zes 
dagdelen van opvang gebruik maken en in de oorspronkelijke verordening was dat vijf dagen. Het gaat om heel 
weinig kinderen dus het lijkt haar logisch daar geen bezuiniging op los te laten. Daarom kan zij niet akkoord gaan 
met de verordening.  
 
De D66-fractie heeft ook gelezen dat er voor deze groep kinderen een hardheidsclausule is opgenomen in de 
verordening. Omdat dit expliciet benoemd staat, kan zij wel instemmen met deze verordening.  
 
De GL-fractie vindt de wijziging van vijf naar drie dagen ook niet verstandig maar gezien de hardheidsclausule 
kan zij meegaan met het voorstel. Zij wil eind 2012 een rapportage om te bezien of dit besluit niet tot onnodige 
problemen heeft geleid.  
 
De PvdA-fractie sluit zich aan bij het CDA. Daarbij is het zo dat als die vier gezinnen een beroep doen op de 
hardheidsclausule er nooit een bezuiniging gerealiseerd kan worden. Met dit onderdeel uit de verordening kan zij 
niet instemmen.  
 
De BBL-fractie is het ook eens met het CDA. Een bezuiniging van 40% lijkt veel maar gezien het aantal ouders 
dat hier gebruik van maakt, is dat niet het geval. Een hardheidsclausule is bedoeld voor uitzonderingen maar 
waarschijnlijk gaan inderdaad alle vier de gezinnen hier een beroep op doen. Overigens staat deze bezuiniging in 
geen enkele verhouding tot andere bedragen waar vanavond over gesproken zal worden. Zij kan het voorstel niet 
steunen.  
 
Wethouder Maat zegt dat het hier niet zo zeer om een bezuiniging gaat maar om het beperken van de toename 
van de kosten. Er is inderdaad een hardheidsclausule opgenomen; in geval van schrijnende situaties kan het 
college dus van de verordening afwijken en dat zal het college ook doen. Het gaat om een beperkt aantal mensen 
dat gebruikmaakt van de regeling maar deze kost de gemeente wel enkele tienduizenden euro's, vandaar dat het 
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college de regeling enigszins wil beperken. Hij zegt een rapportage toe want ook het college wil de vinger aan de 
pols houden.  
 
De CDA-fractie leest in het stuk dat het gaat om niet meer dan ongeveer € 9.000 voor vier personen die hier 
maximaal gebruik van maken. De vooruitzichten vanuit het Rijk zijn aanmerkelijk gunstiger vwb gelden die voor dit 
soort zaken naar gemeenten toekomen in 2013. Zij heeft berekend dat Leiderdorp ongeveer € 34.000 hiervoor 
krijgt in 2013 in het Gemeentefonds. 
 
De PvdA-fractie meent dat het om € 21.000 gaat tot nu toe. 40% betekent nog geen € 10.000 en met het oog op 
wat er overgeheveld gaat worden vanuit het Rijk, zou dat bedrag voldoende moeten zijn om die kosten op te 
vangen. Zij vindt deze bezuiniging onnodig, mede omdat dit een heel belangrijke voorziening is voor de vier 
gezinnen. Daarbij zullen die vier gezinnen in aanmerking komen voor de hardheidsclausule.  
 
De BBL-fractie merkt op dat het hier om een relatief klein bedrag gaat maar daarnaast gaat het hier ook om 
mensen die van een voorziening gebruikmaken. Zij vindt deze voorziening heel belangrijk en die beperken, dat 
moet de gemeente – mede gelet op andere bedragen die hier vanavond aan de orde komen – niet doen. Zij wijst 
op de gemaakte fout die later op de agenda aan de orde komt, ter hoogte van € 295.000. Zij stelt voor vanavond 
nog een fout te maken: dit voorstel niet aannemen, wat later als foutje bestempeld kan worden. Het geld dat 
daarmee minder uitgegeven wordt, is dan helaas een foutje. 
 
Wethouder Maat is geen voorstander van het maken van fouten. Hij voorziet stijgende kosten van de 
kinderopvang en daarbij is dit een open einde-regeling. Dat hier nu vier mensen gebruik van maken, wil niet 
zeggen dat dat komend jaar ook zo is. Dit voorstel is de enige manier om de kosten in de hand te houden.  
 
Beslist wordt met acht stemmen tegen (CDA, PvdA, BBL) en dertien stemmen voor (VVD, GL, D66) conform het 
voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
7. Alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB) 
 
De BBL-fractie leest in het antwoord van het college op de vraag inzake de financiële consequenties, dat er drie 
jaar lang eigenlijk geen risico is geweest. Zij ziet echter wel degelijk een risico omdat er nogal wat gaat veranderen 
bij de WSW en in het bijzonder DZB. Dat ziet zij niet terug in het antwoord. 
 
De CDA-fractie benadrukt blij te zijn dat DZB kansen krijgt. Zij adviseert het college naar zoveel mogelijk 
verantwoorde mogelijkheden te zoeken, met een goede prijs/kwaliteit-verhouding, zodat de werkgelegenheid voor 
de mensen bij DZB gegarandeerd blijft.  
 
Beslist wordt unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen. 
 
8. Procesvoorstel toekomst Leiderdorp 
 
De Voorzitter merkt op dat de data in het nieuwe voorstel niet geheel overeenkomen met de laatste versie van 5 
december.  
 
De BBL-fractie dankt het college voor het opnemen van alle gemaakte opmerkingen in het nieuwe voorstel. Zij 
gaat akkoord met beslispunt 1. Met beslispunt 2 gaat zij niet akkoord; de reserve Wmo is hier niet voor bedoeld, 
het geld zou uit de algemene reserve gehaald moeten worden.  
 
De CDA-fractie is blij met de aanvullingen in het nieuwe voorstel en zij stemt dan ook in met beslispunt 1. Vwb 
beslispunt 2 sluit zij zich aan bij BBL. 
 
Het verheugt ook de VVD-fractie dat de aanpassingen in het nieuwe voorstel zijn meegenomen. Zij adviseert het 
college om ook in de fase voor het vaststellen van de eindproducten de rol van de raad serieus te nemen. Wellicht 
kan de raad ook tussentijds nog een kader meegeven. Zij gaat ervan uit dat het externe bureau dat wordt 
ingeschakeld alleen procesmatig ingezet wordt.  
 
De D66-fractie ziet de kaderstellende taak van de raad niet scherp uit dit voorstel komen. Zij krijgt nog graag de 
toezegging van het college, dat de raad lopende dit proces actief erbij betrokken wordt. Leiderdorp krijgt een 
nieuwe burgemeester en D66 pleit ervoor ook haar actief in dit proces te betrekken.  
 
De GL-fractie is blij dat in beslispunt 2 het woord mogelijk verwijderd is. Zij gaat akkoord. 
 
De PvdA-fractie kan zich goed vinden in de naamsverandering. De rol van het college is hier goed in 
geformuleerd; vwb de rol van de raad sluit zij zich aan bij VVD en D66. Zij sluit zich ook aan bij D66 vwb het actief 
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betrekken van de nieuwe burgemeester hierbij. Het is haar nog steeds niet duidelijk waarom dit geld niet uit de 
algemene reserve kan worden gehaald. Voor het overige stemt zij in met het voorstel.  
 
Wethouder Zilverentant zegt dat conform de wens van de commissie de rol van de raad nadrukkelijker is 
aangegeven, alsook de rol van de nieuwe burgemeester. De raad zal betrokken worden bij dit proces maar dit is 
toch vooral iets van de inwoners van Leiderdorp. Vwb de financiering heeft het college ervoor gekozen het bedrag 
tijdelijk uit de reserve Wmo te halen en dit bedrag volgend jaar weer daarin terug te storten, mede omdat dit een 
duidelijk raakvlak heeft met de maatschappelijke structuurvisie.  
 
Het is de PvdA-fractie nog steeds niet duidelijk uit welke pot dat volgend jaar weer teruggestort wordt. Zij geeft er 
de voorkeur aan dit uit de algemene reserve te halen en dan maakt het ook onderdeel uit van de reguliere 
begroting, maar dit is voor haar geen reden om tegen het voorstel te stemmen.  
 
Wethouder Zilverentant zegt dat in de meerjarenbegroting voor 2013 het bedrag voor de toekomstvisie staat 
vermeld, dus daar komt het dan weer vandaan.  
 
De Voorzitter constateert dat de raad unaniem voor beslispunt 1 is en CDA en BBL stemmen tegen beslispunt 2. 
Is dat juist? 
 
De VVD-fractie verwijst naar de opmerking van de Voorzitter aan het begin van dit agendapunt: het besluit luidt 
dan in te stemmen met het procesvoorstel versie 5 december 2011. 
 
Beslist wordt unaniem conform beslispunt 1 van het voorstel van burgemeester en wethouders. Beslist wordt met 
zes stemmen tegen (CDA, BBL) en vijftien stemmen voor (VVD, D66, GL, PvdA) conform beslispunt 2. Aldus 
wordt besloten. 
 
9. Voorziening wachtgeld bestuurders 
 
De BBL-fractie is niet tegen een wachtgeldregeling maar is wel benieuwd naar het effect van het vinden van werk 
vwb één van de toekomstige wachtgelders.  
 
Dat punt is volgens de VVD-fractie verwerkt in het voorstel.  
 
De BBL-fractie vervolgt, dat zij het voorstel – en dan mn de percentages – niet goed vindt onderbouwd. 
 
Wethouder Van der Eng heeft in de commissie al aangegeven dat die percentages arbitrair zijn omdat je nooit 
weet hoe de toekomst eruit ziet. Beslispunt 2 is ervoor bedoeld om ervoor te zorgen, dat we juist niet in een 
discussie over die percentages terechtkomen en er geld beschikbaar is voor volgende jaren.  
 
Beslist wordt unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen.  
 
10. Categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking nodig is 
 
De Voorzitter wijst op het amendement van BBL. 
 
De BBL-fractie zegt dat iedereen reeds beschikt over het amendement, dat luidt: 
 

"Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 19 december 2011; 
 
Ondergetekende stelt het volgende voor: 
 
"Op basis van art.6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht de volgende categorie gevallen aan te wijzen waarin 
geen verklaring van geen bedenkingen vereist is: 
- activiteiten die passen binnen uitvoeringsprogramma's en projectkaders waarover voorafgaande aan de 

aanvraag omgevingsvergunning door de raad is besloten." 
 
te wijzigen in: 
 
"Op basis van art.6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht de volgende categorie gevallen aan te wijzen waarin 
geen verklaring van geen bedenkingen vereist is: 
- activiteiten die passen binnen uitvoeringsprogramma's en projectkaders waarover voorafgaande aan de 

aanvraag omgevingsvergunning door de raad een besluit is genomen, waarin tevens een beslispunt is 
opgenomen om het uitvoeringsprogramma of projectkader aan deze categorie toe te voegen." 
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Toelichting 
De huidige omschrijving van een ruimtelijk besluit laat te veel ruimte voor onduidelijkheid. Met dit 
wijzigingsvoorstel is er geen onduidelijkheid meer over welke besluiten het gaat. 
 
Aldus ondertekend door de fractie van BBL." 
 
Als dit amendement wordt aangenomen, kan zij instemmen met het geamendeerde voorstel.  
 
Dit amendement lijkt de GL-fractie een prima aanvulling; zij steunt het.  
 
De VVD-fractie hoort graag of de college dit amendement ook als een verduidelijking ziet. Zij steunt het 
amendement. 
 
De PvdA-fractie sluit zich daarbij aan.  
 
De CDA-fractie kan instemmen met het amendement. 
 
De D66-fractie is het er ook mee eens.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat hier tijdens de commissievergadering ook over gesproken is. BBL vreest dat de 
huidige redactie een blanco cheque betekent voor het college; dat is absoluut niet zo want in het besluit staat zelf, 
dat dit alleen van toepassing is op uitvoeringsprogramma's en projectkaders waarover voorafgaand aan de 
aanvraag door de raad is besloten. Het amendement zorgt voor een dubbeling maar veel kwaad ziet hij er ook niet 
in.  
 
De BBL-fractie legt de woorden van het college uit als steun voor haar amendement.  
 
Beslist wordt unaniem conform amendement 1 van BBL; het amendement is hiermee aangenomen.  
Beslist wordt unaniem conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen.  
 
11. Verklaring van geen bedenking betreffende: 
 a.  Hoofdstraat 124-126 
 
De D66-fractie complimenteert het college dat zowel bij 11a, b als c goed is omgegaan met de inspraak van de 
burgers. 
 
Beslist wordt unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen. 
 
 b. Vervangende nieuwbouw Brunelkamp 9 
 
Beslist wordt zonder beraadslaging unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel 
is hiermee aangenomen. 
 
 c. Nieuw Simon Smitweg 7 
 
De GL-fractie heeft direct na afloop van de commissievergadering technische vragen gesteld en vanmorgen heeft 
zij de fractievoorzitters nog een mail gestuurd. Zij heeft problemen met het afgeven van een verklaring van geen 
bedenkingen vwb dit project met het oog op de luchtkwaliteit op deze locatie, die niet past bij de functie die er 
gerealiseerd wordt. Zowel de Milieudienst als de GGD zijn geraadpleegd over de luchtkwaliteit. De GGD heeft 
aangegeven het onwenselijk te vinden, dat een medisch kinderdagverblijf op deze locatie wordt gevestigd. Al staat 
de wet dat wel toe, dit is voor haar een principieel punt. Zij kan zich niet vinden in de conclusie van de ruimtelijke 
onderbouwing, nl. dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Dat is niet het geval want de functie die 
daar beoogd is, hoort er niet thuis. Ten tweede wijst zij op het vleermuisonderzoek. Het enige dat in het kader van 
de omgevingsvergunningaanvraag is onderzocht, is dat het technische team van Cardea in de spouwmuren heeft 
gekeken en geconcludeerd, dat er geen vleermuizen zijn. Daar is een verklaring van drie regels over opgesteld 
door een bestuurder van Cardea; dat is niet genoeg om als ecologisch onderzoek door te gaan. Het 
ambtenarenapparaat heeft aangegeven, dat als dat niet klopt de vergunninghouder dan niets heeft aan de 
vergunning maar die moet dat dan nog toetsen. Moeten de burgers dan weer nagaan of er voldoende onderzoek 
is gedaan? Nee, denkt zij. Tot slot wijst zij erop, dat niet voldaan wordt aan de eisen die zijn genoemd in de 
Verordening op de beplanting. Afgesproken is dat particuliere bomen in principe niet onder een kapvergunning 
vallen tenzij het om een ruimtelijke ontwikkeling gaat. In dit geval gaat het om een ruimtelijke ontwikkeling en dus 
moet een groentoets plaatsvinden. Dan kan evt. een ontheffing van het kapverbod plaatsvinden. Die afgesproken 
procedure is niet doorlopen. Volgens haar is genoemde verordening verkeerd geïnterpreteerd.  
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De CDA-fractie merkt op dat de mail van GL van vanmorgen heel duidelijk is; de punten die daarin aangegeven 
zijn, vindt zij terecht. De problemen met voorliggend voorstel zijn helder. Mn de vragen van GL inzake het kappen 
van de bomen bij de Simon Smitweg, het zgn. Cardea-complex, vond zij interessant. Het CDA is niet overtuigd 
door de beantwoording van het college, waarin aangegeven wordt dat het kappen van die bomen geen ruimtelijke 
ontwikkeling is. Dat is het nl. wel, gelet ook op de Verordening op de beplanting. Er moet dus een groentoets 
komen. De Flora- en faunawet geeft aan dat ook een natuurtoets opgesteld moet worden vwb dit project. De 
Wethouder walst op dit moment over een eigen verordening en de Flora- en faunawet heen; dat kan niet. Zij 
betreurt het ook dat dit punt niet in het Groenoverleg aan de orde is geweest. De Wethouder handelt met dit 
voorstel niet alleen buiten de wettelijke kaders maar hiermee jaagt de gemeente het Groenoverleg tegen zich in 
het harnas. Zij kan dan ook niet instemmen met voorliggend besluit.  
 
De PvdA-fractie stelt voor dat eerst de reactie van het college op de argumenten van GL worden aangehoord. 
 
De BBL-fractie merkt op dat GL veel werk heeft verricht mbt dit onderwerp, waarvoor complimenten. GL maakt 
zich zorgen over de toekomstige gebruikers van de Cardea-locatie, maar op een steenworp afstand gaan straks 
de Leiderdorpse ambtenaren werken. Tav de vleermuizen zegt zij dat het onzeker is of er vleermuizen op de 
Cardea-locatie zijn. Wat is het verschil tussen een groentoets en een natuurtoets? Vroeger werden wethouders 
ook wel schepen genoemd en dat lijkt haar een betere benaming voor de wethouders van dit college. Zij wil ook 
eerst de reactie van het college afwachten. 
 
De D66-fractie heeft er moeite mee wanneer de gemeente een organisatie die bewust kiest voor deze locatie de 
mogelijkheid tot vernieuwing onthoudt. Zij stelt voor het vleermuizenonderzoek te laten objectiveren. Vwb de 
beantwoording van het college op de vragen inzake de kapvergunning heeft zij geconstateerd, dat hier 
genuanceerd over gedacht kan worden. Zij hoort het college daar nog graag over.  
 
De VVD-fractie meent dat de commissie dit voorstel als hamerstuk naar de raad wilde geleiden maar een aantal 
punten die GL naar voren heeft gebracht, baart ook haar zorgen. 
 
De GL-fractie merkt op dat zij in de commissie een voorbehoud heeft gemaakt.  
 
De VVD-fractie vraagt zich af of door het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen er een 
onomkeerbare weg ingeslagen wordt tav de vleermuizen en de kapvergunning. Zij heeft begrepen dat het hier 
gaat om niet zulke waardevolle bomen op particuliere grond; dat hoort zij graag bevestigd.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat wethouders zich natuurlijk aan de wet moeten houden maar er moet ook gekeken 
worden naar de jurisprudentie. Vwb de luchtkwaliteit geeft GL al aan dat de wet dit project toestaat; moet de 
gemeente deze voorziening dan in de weg gaan staan? De wet staat het toe dus dan mag het ook. Tav het 
vleermuizenonderzoek zegt hij, dat het college uitgaat van eigen verantwoordelijkheid van mensen. Niet de 
gemeente maar het Ministerie geeft een ontheffing op basis van de Flora- en faunawet af. Hij ziet geen aanleiding 
om voor een ruimtelijke onderbouwing die een terzakekundig bureau heeft gegeven, te gaan liggen. Tav de 
kapvergunning zegt hij dat het hier om een bestaande voorziening gaat, waar een vernieuwing in plaatsvindt. Het 
moet niet zo zijn dat de gemeente haar kapverordening te extensief uitlegt. Het gaat hier dus niet om een nieuwe 
ontwikkeling en de kapverordening is hier niet van toepassing. Er is ook geen toets op dit gebied nodig.  
 
De GL-fractie citeert uit de Verordening op de beplanting art.1 lid 4, waarin gesproken wordt over de herinrichting 
van een gebied. Dat is in dit geval aan de orde. Er is indertijd bewust voor gekozen dat in de verordening op te 
nemen.  
 
Wethouder Wassenaar meent dat hier geen sprake is van herinrichting van een gebied want dit gebied is al 
bestemd voor Cardea. Als er een nieuwe bestemming aan toegevoegd zou worden, zou daar hooguit over 
gesproken kunnen worden. Hij blijft bij zijn standpunt. Het college staat een verkorting van de procedure voor 
omdat er een kortere slag gemaakt kan worden. Als er een omgevingsvergunning wordt afgegeven, kan daartegen 
geageerd worden.  
 
De GL-fractie zegt dat de luchtkwaliteit voor haar een principieel punt is. Grote moeite heeft zij met het feit, dat de 
gemeente over de Flora- en faunawet heen stapt. Zij denkt dat er vleermuizen in dat gebied voorkomen. Er is 
onderzoek gedaan in dit gebied, ook in het kader van de W4. De bomenrij die er toen stond en voor een deel nog 
op het gebied van Cardea staat, maakt onderdeel uit van de route van de vleermuizen. Daar moet onderzoek naar 
gedaan worden, niet door de huismeester van Cardea maar door een ecologisch bureau. De gemeente heeft een 
verordening op de beplanting vastgesteld en daarin is goed nagedacht hoe én particuliere bomen vergunningsvrij 
gemaakt kunnen worden én de gemeente toch beter grip kan hebben op groen dat niet op gemeentelijke grond 
staat. Zij kan het raadsvoorstel niet goedkeuren want de procedures die de gemeente zichzelf heeft opgelegd, zijn 
niet goed doorlopen. Dat is een slecht voorbeeld voor de burgers van Leiderdorp.  
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De CDA-fractie zegt in reactie op de Wethouder inzake de luchtkwaliteit, dat het goed zou zijn wanneer de 
Wethouder ook bekijkt wat goed is binnen de kaders van de wet. Tav de vleermuizen wijst zij erop, dat er toch een 
GL-wethouder in het college zit. Na het betoog van GL zal ook de Wethouder nu overtuigd zijn dat het hier wel om 
een ruimtelijke ontwikkeling gaat. Als afgesproken is dat voor dit soort gevallen een groentoets wordt uitgevoerd 
dan vindt zij het dubieus dat dat in dit geval niet wordt gedaan. Waarom is het Groenoverleg niet geraadpleegd 
over een belangrijk punt als dit? 
 
De PvdA-fractie respecteert het principiële standpunt van GL inzake de luchtkwaliteit, al wil ook zij de betreffende 
organisatie niet het recht onthouden op formele gronden een aantal zaken te vernieuwen. Dit is een waardevolle 
discussie want hiermee slaat de gemeente ook eigen piketpaaltjes voor toekomstige gevallen. Dat geldt ook voor 
het tweede punt: de vleermuizen. Er heeft onderzoek plaats gevonden, er is een bureau ingeschakeld waarvan zij 
mag aannemen dat het oordeel te respecteren is, en het is een kwestie van afwegen. Spreker is tevens 
vertegenwoordiger van de raad in het Groenoverleg en hij meent dat dit geen ruimtelijke ontwikkeling is. Er is dus 
ook geen reden om dit soort zaken verplicht aan het Groenoverleg voor te leggen, al is dat niet verkeerd. Het 
Groenoverleg komt viermaal per jaar bijeen en kan ook niet met alle actuele onderwerpen opgezadeld worden. 
Deze discussie is heel waardevol want hier wordt een afbakening gegeven van wat nu een ruimtelijke ordening is. 
Het gaat om een traject waarin een bestaande organisatie tot een vernieuwing op dezelfde locatie wil komen. 
 
De GL-fractie vraagt de PvdA hoe zich dat verhoudt tot de definitie in de Verordening op de beplanting van 
ruimtelijke ontwikkeling. Over die definitie hoeft geen discussie meer gevoerd te worden.  
 
De PvdA-fractie meent dat het hier gaat om de interpretatie van die verordening. De verordening is niet zo 
bedoeld dat elke verandering aan een groentoets onderworpen moet worden. In het Groenoverleg wordt 
regelmatig gevraagd waarom bij bepaalde casussen geen groentoets heeft plaats gevonden en dan komt altijd de 
discussie of de verplichting van de groentoets wel van toepassing is. Op het moment dat er geen reden is voor 
een groentoets, moet die ook niet bepleit worden. Daarom steunt zij het voorstel van het college, met begrip voor 
het principiële standpunt van GL tav de luchtkwaliteit.  
 
De D66-fractie ziet dat principiële punt ook maar zij vindt het nog principiëler, dat een lagere overheid de wet niet 
zo gaat uitleggen dat je bij het eerstvolgende beroep gaat verliezen. Zij vraagt het college een deskundige te laten 
kijken naar de vleermuizen. Tav het citaat uit de verordening merkt zij op, dat er nog iets volgt op het citaat dat GL 
heeft voorgelezen, nl. "… die grote invloed heeft op de openbare ruimte". Op dit punt geeft zij GL niet de door haar 
gewenste ruimte want er is hier geen sprake van grote invloed op de openbare ruimte. Overigens is dit wel 
particulier terrein, al staat het open voor iedereen die erin wil.  
 
De GL-fractie heeft ook gevraagd in hoeverre gekeken is naar de functie van die plek in de ecologische 
hoofdstructuur van de gemeente. Die locatie ligt precies op de ontmoetingsplek tussen de twee hoofdassen van 
de ecologische grondstructuur en als die wordt weggehaald, valt een belangrijke schakel weg.  
 
De D66-fractie zegt dat de suggestie wordt gewekt dat daar geen groen overblijft maar zij heeft het plan 
vanmorgen bekeken en dat maakt zij niet uit het plan op.  
 
De VVD-fractie sluit zich aan bij D66 vwb dat laatste punt. Het gaat hier om besluitvorming die gekoppeld is aan 
de Wabo, die is ingevoerd om een voortvarendere besluitvorming te krijgen vwb plannen die mensen willen 
uitvoeren. Daar moet de gemeente aan meewerken. Het gaat hier om een waardevolle voorziening en een 
organisatie waar iedereen blij mee zal zijn. Al zou het om een ruimtelijke invulling gaan, dan moet ook gekeken 
worden naar het soort bomen en grond waar het om gaat. Dan nog kan het dus zo zijn dat er geen kapvergunning 
nodig is, met het oog op de particuliere grond en niet waardevolle bomen.  
 
Wethouder Wassenaar denkt dat alles gezegd is. Hij spreekt zijn waardering uit richting GL vwb het standpunt 
inzake luchtkwaliteit maar de wet staat dit toe en dat is voor hem de richtingbepaler. De RBOI is een erkend 
bureau op het gebied van ruimtelijke ordening maar hij zal eea nog checken bij het bureau. De kapvergunning is 
hier niet van toepassing. De hoek waar nu de Orangerie staat, is een herontwikkeling met een nieuwe bestemming 
waar nog over gediscussieerd zou kunnen worden. Hier gaat het echter om een bestaande situatie die wordt 
voortgezet. Het college handhaaft dus zijn voorstel.  
 
Beslist wordt met zes stemmen tegen (CDA, GL) en vijftien stemmen voor (VVD, PvdA, BBL, D66) conform het 
voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
12. Brede School West (BSW) 
 
De VVD-fractie kan zich vinden in het VO met een tweelaagse bouw en in het feit, dat op dit punt dus afgeweken 
wordt van het raadskader. Dit wordt ook breed gedragen en hierdoor blijft meer buitenruimte beschikbaar. Ook is 
zij het eens met de conclusies van de evaluatie mbt het IBO-protocol. De VVD heeft teveel bedenkingen om 
akkoord te gaan met het extra krediet voor de brug. Dat extra geld leidt niet tot beter onderwijs en 
verkeerstechnisch kan hiermee geen goede oplossing worden gevonden voor de Van Poelgeestlaan. Daarnaast 
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wijst zij op de beperkte middelen die de gemeente beschikbaar heeft, dus met dat idee stemt zij niet in. Tav de 
tijdelijke huisvesting vindt zij, dat nog niet alle mogelijkheden zijn uitgewerkt om die binnen het bestaande budget 
te realiseren. De nieuwe mogelijkheden bij ROC moeten eerst onderzocht worden alvorens hier extra geld voor 
beschikbaar wordt gesteld, dus ook tegen dat beslispunt zegt zij: nee. Het is zaak nu door te pakken zodat dit plan 
gerealiseerd kan worden. 
 
De PvdA-fractie sluit zich aan bij die laatste woorden van de VVD. Zij had een amendement voorbereid inzake 
beslispunt 2 (niet mee instemmen). De VVD wil voor punt 3 nog geen geld reserveren; daarop wacht zij het 
collegeoordeel af want het moet niet zo zijn dat scholen die tijdelijk gehuisvest moeten worden daardoor in de 
moeilijkheden komen. Het tweede punt uit haar amendement betreft het aansporen van het college om intensiever 
met het ROC te bekijken of dat niet een geschikte locatie kan zijn.  
 
De BBL-fractie zegt dat ook dit jaar zaken niet goed zijn verlopen in dit langlopende dossier; daarover is 
uitgebreid gesproken in de commissie. Zij kan instemmen met de beslispunten 1, 4 en 5. Zij sluit zich bij de VVD 
aan vwb beslispunt 2; die brug is volgens haar niet noodzakelijk en daarbij is het onverstandig dit soort uitgaven te 
doen in financieel moeilijke tijden. Ook vwb beslispunt 3 sluit zij zich aan bij de VVD: er bestaan nog veel 
onduidelijkheden over de tijdelijke huisvesting en zij wil daar pas over besluiten als er meer duidelijkheid is.  
 
De GL-fractie kan instemmen met de beslispunten 1, 3 en 4. Zijn er nog recente ontwikkeling inzake de tijdelijke 
huisvesting? Over beslispunt 5 heeft zij bedenkingen; is er al een groentoets uitgevoerd voor dit terrein of komt die 
er nog?  
 
De D66-fractie gaat akkoord met de beslispunten 1, 4 en 5. Met beslispunt 2 gaat zij niet akkoord. Vwb beslispunt 
3 zegt zij, dat er nog € 900.000 in kas zit en zij stelt voor eerst te bekijken wat daarvan gebruikt wordt. Als de 
Wethouder op termijn meer nodig heeft, kan hij altijd nog terugkomen bij de raad.  
 
De CDA-fractie vindt het een heel mooi ontwerp en sluit zich aan bij de VVD inzake het raadskader. Aan de brug 
heeft zij geen behoefte en die is ook niet direct in het belang van het onderwijs. Mocht er op termijn nog iets te 
bedenken zijn tbv een verbeterde verkeersafwikkeling dan kan dat later meegenomen worden. Ook zij is benieuwd 
of er nieuwe ontwikkelingen zijn mbt de tijdelijke huisvesting. Met de extra € 300.000 voor tijdelijke huisvesting 
gaat zij niet akkoord, met de punten 4 en 5 wel.  
 
Wethouder Wassenaar is het ermee eens dat dit een mooi VO is. Hij heeft in de commissie al begrepen dat het 
voorstel inzake de brug niet goed werd ontvangen, maar deze is het resultaat van het participatieproces en het 
college neemt dat serieus. Daar moest dus een uitspraak van de raad over komen en met die uitspraak zal het 
college het ook moeten doen. Vwb de groentoets is er een inventarisatie geweest, op basis waarvan is beoordeeld 
wat behoudenswaardige bomen zijn. Daar is overeenstemming over met alle betrokkenen en belangstellenden. 
Dat is nog niet geheel afgewikkeld maar daar gaat het college zorgvuldig mee om.  
 
Wethouder Zilverentant zegt mbt de tijdelijke huisvesting, dat hij ook liever niet zoveel extra geld uitgeeft maar 
tijdelijke huisvesting is wel noodzakelijk. Door een brug krijg je misschien geen beter onderwijs maar tijdelijke 
huisvesting heeft wel effect op het niveau van het onderwijs. Het extra krediet is noodzakelijk omdat er in 2009 
vanuit gegaan is, dat tijdelijke huisvesting op het huidige perceel zou plaatsvinden. Dat blijkt een illusie dus er 
moet nu verder gekeken worden. Daar is een aantal scenario's voor maar nog niet duidelijk is hoeveel dat precies 
kost. Uit oogpunt van efficiency wilde het college nu ineens deze twee besluiten nemen, met de intentie dat dat 
geld niet op hoeft of dat nu naar tijdelijke huisvesting van € 1,2 miljoen wordt gekeken. ROC blijkt toch interesse te 
hebben, na in juni de onderhandelingen eenzijdig te hebben opgezegd. A.s. woensdag spreekt hij hierover met het 
ROC. Tijdelijke huisvesting is essentieel voor dit project want de twee scholen moeten hun werk kunnen blijven 
uitvoeren.  
 
Het is voor de VVD-fractie een inspanningsverplichting van het college om de tijdelijke huisvesting binnen het 
gestelde budget te regelen. Lukt dat niet dan komt het college maar terug bij de raad, wat hopelijk niet nodig is. 
 
Dat is volgens de CDA-fractie ook precies de bedoeling. 
 
De PvdA-fractie zegt dat de raad de brug een slecht idee vindt en die discussie is dus gesloten. Dan hoeft zij 
daarover geen amendement in te dienen. De vraag die overblijft, is of er nu al € 300.000 extra gereserveerd moet 
worden voor de tijdelijke huisvesting. Zij sluit zich wat dit betreft aan bij de VVD.  
 
De BBL-fractie sluit zich aan bij de vorige sprekers.  
 
De GL-fractie meent dat het de gemeente zou sieren wanneer een procedure zoals bij dit project ook bij andere 
projecten zou worden doorlopen. Het lijkt haar goed dat de Wethouder in de onderhandelingen met ROC aangeeft 
dat de raad de hand op de knip houdt, maar de raad zal dit zeker opnieuw bekijken wanneer er extra geld nodig 
mocht zijn.  
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Wethouder Zilverentant zal er alles aan doen om de tijdelijke huisvesting binnen de beschikbare middelen te 
realiseren. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan hoopt hij op de bereidwilligheid van de raad. 
 
Beslist wordt unaniem conform de beslispunten 1, 4 en 5 van het voorstel. Beslist wordt unaniem tegen de 
beslispunten 2 en 3. Aldus wordt besloten.   
 
13. Wmo-beleidsplan 2011-2015 Samen leven in Leiderdorp 
 
De VVD-fractie heeft het volgende amendement ingediend, dat door vijf fracties wordt ondersteund, zijnde BBL, 
CDA, GL en PvdA: 
 

"Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 19 december 2011; 
 
Ondergetekenden stellen voor de bij dit agendapunt behorende beslispunten als volgt te wijzigen: 
 
Beslispunt 1 te wijzigen in: 
1. Het Wmo-beleidsplan 2011-2015 als richtinggevende notitie voor het opbouwjaar 2012 terzake invulling en 

uitwerking van het nieuwe Wmo-beleid vast te stellen.  
 
Nieuwe onderdelen 2 t/m 7 toe te voegen, luidende: 
2. Het college verstrekt binnen acht weken aan de raad een stappenplan terzake van de invulling en 

uitwerking van de Wmo voor het opbouwjaar 2012. 
3. De nota's Leiderdorps Mantelzorgbeleid 2012-2016 en Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp 2012-2015 worden 

geagendeerd voor commissie en raad in het 1
e
 kwartaal 2012. 

4. Het college legt eind 2012 ter vaststelling aan de raad voor een integraal Wmo-beleidsplan/ 
uitvoeringsdocument 2013-2015. Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid maken hier onderdeel van uit. 

5. Terzake van het uiteindelijke beleidsplan geeft de raad aan het college mee dat in ieder geval de volgende 
aspecten als aandachtspunten worden meegenomen: 

 - de regierol van de gemeente, 
 - het opstellen van de sociale kaart in het kader van de Wmo voor Leiderdorp. Hieruit moeten ook evt. 

overlappingen zichtbaar worden, 
 - een opzet voor het buurtnetwerk uitgaande van eigen initiatieven inwoners en initiatieven van instellingen, 
 - de stand van zaken tav overheveling van het preventief jeugdbeleid, 
 - waar mogelijk en/of nodig wordt de regionale aanpak bekeken, 
 - de Wmo-partners en het maatschappelijk middenveld worden in het opbouwjaar 2012 nauw betrokken 

door het college bij het maken van uiteindelijke keuzes en uitwerking. 
6. Het college informeert de raad over de financiële gevolgen terzake van zowel de ontwikkeling rond de 

Wmo-gelden uit Den Haag, alsmede transitie(kosten)decentralisatie AWBZ. 
7. De huidige beleidsnota Wmo 2009-2012 blijft in 2012 van kracht, alsmede de Wmo-verordening 2009. 

Indien reeds een nieuwe werkwijze en/of nieuw beleid tijdens het opbouwjaar 2012 wordt toegepast, 
communiceert het college dit vooraf naar raad en alle betrokkenen. 

 
Het voorgestelde beslispunt 2 te vernummeren in beslispunt 8. 
 
Toelichting 
Ondergetekenden zijn van mening, dat het voorgelegde Wmo-beleidsplan 2011-2015 onvoldoende duidelijkheid 
geeft over visie, te maken keuzes, concretisering van het voorgenomen te voeren beleid. Zij hebben dan ook geen 
verantwoord oordeel over het Wmo-beleidsplan kunnen geven. Om reden dat het college met de verdere invulling 
en uitwerking van het nieuwe Wmo-beleid door moet kunnen gaan, is in de commissievergadering Bestuur & 
Maatschappij van 28 november jl. naar een tussenoplossing gezocht, die in dit amendement verder is uitgewerkt.  
Als toelichting vermelden ondergetekenden nog, dat het vastgestelde beleid tav het wijkgericht werken niet via 
deze notitie kan worden gewijzigd. Een mogelijke invulling van buurtnetwerken wordt door de raad tegemoet 
gezien.  
Ondergetekenden vermelden bij punt 5 zesde aandachtstreepje, dat hier ook wordt gedacht aan het inschakelen 
van de eerstelijnshulpverlening voor het benaderen van mantelzorgers. 
Als laatste gaan ondergetekenden ervan uit, dat de Wmo-adviesraad als adviesorgaan door het college betrokken 
blijft bij de verdere invulling/uitwerking van het uiteindelijke Wmo-document zoals dit eind 2012 aan de raad zal 
worden voorgelegd.  
 
Aldus ondertekend door de fracties van VVD, BBL, CDA, GL en PvdA." 
 
De BBL-fractie wil bij dit punt nog twee zaken aan de orde brengen. Vroeger werden mantelzorgers door het 
Kruiswerk benaderd; dat is er niet meer in Leiderdorp en nu staan de eerstelijnshulpverleners het dichtst bij de 
mensen. Zij wil graag laten onderzoeken of dat mogelijk is. Zij vraagt aandacht voor voorstel 4 van de Wmo-
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adviesraad; zij vindt het van belang dat de mening van de burgers wordt gevraagd bijv. via internetplatforms en 
andere sociale media.  
 
De D66-fractie vraagt wat het college heeft meegenomen uit de commissievergadering en of dat anders is dan 
hier wordt verwoord. Zij beschouwt 2012 als een overgangsjaar en eind 2012 wordt een beleidsnota opgesteld 
waar een kader in gesteld wordt, zodat duidelijk is wat de raad beslist, wat aan regelgeving moet worden 
veranderd in de verordening en wat er aan financiële zaken moet worden veranderd.  
 
De CDA-fractie zegt dat zeker gezien alle nieuwe ontwikkelingen die er op gemeenten afkomen hier op een 
goede manier aan gewerkt moet worden. Het preventief jeugdbeleid gaat haar zeer ter harte maar staat keurig 
opgenomen in het amendement, dus daaraan heeft zij niets toe te voegen.  
 
De GL-fractie is blij dat elkaar via dit amendement de ruimte wordt gegeven om het Wmo-beleid te ontwikkelen.  
 
De PvdA-fractie zegt dat het amendement de discussie die in de commissie en met de Wmo-adviesraad gevoerd 
is, goed weergeeft. Zij maant het college dit voortvarend op te pakken want er moet nog veel gebeuren; zij hoopt 
dat het allemaal gaat lukken in 2012. 
 
Voor Wethouder Wassenaar is het duidelijk geworden dat er voor komend jaar veel helder gemaakt moet worden. 
Hij kan zich goed vinden in de onderbouwing van het amendement. De elementen die daarin verwoord zijn, zijn 
ook de ideeën van dit college. Hij ziet het als een goede basis. Hij denkt eind volgend jaar met een heldere 
beleidsnotitie te kunnen komen, met daarin ook heldere richtingen die ingeslagen kunnen worden.  
 
De D66-fractie steunt het amendement.  
 
Beslist wordt unaniem conform amendement 1; het amendement is daarmee aangenomen.  
Beslist wordt unaniem conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen.  
 
De Voorzitter stelt een korte pauze voor (21.15-21.35h). 
 
14. Begrotingswijziging tekort sociaal beleid 
 
De VVD-fractie zag dit voorstel na commissiebehandeling als hamerstuk maar in de notulen van die vergadering 
is niet opgenomen wat de Wethouder heeft gezegd. Zij hoort daarom vandaag graag opnieuw van de Wethouder 
dat hij de motie van 10 oktober over de budgetbewaking gaat uitvoeren en het participatiebudget voor 2012 
leidend zal zijn.  
 
De GL-fractie wil in tweede termijn nog iets zeggen.  
 
De PvdA-fractie kan instemmen met het beslispunt, ervan uitgaande dat daarmee niet impliciet wordt besloten 
dat alleen het budget leidend is. In het beleidsstuk is nl. afgesproken dat ook iedereen een traject krijgt en die 
twee laten zich moeilijk matchen. Daar moet eerst goed over van gedachten gewisseld worden. BBL en CDA 
hebben bij het volgende agendapunt een amendement ingediend dat hiermee samenhangt.  
 
Wethouder Maat betreurt het dat zijn woorden niet in de notulen opgenomen zijn. Het commissieadvies en het 
raadsvoorstel zeggen wel duidelijk wat het college heeft aangegeven, nl. dat het participatiebudget leidend is. 
Inmiddels heeft hij gesproken met zijn collega in Leiden en de betreffende motie overhandigd, met de mededeling 
dat Leiderdorp per kwartaal een budget ter beschikking wil stellen. De Leidse wethouder had daar geen 
problemen mee. Ook heeft hij gesproken met de directeur van de Sociale Dienst. De verplichtingenadministratie is 
inmiddels tot in detail geregeld; ook hele kleine bedragen worden daarin opgenomen waardoor overschrijdingen 
niet meer voor kunnen komen. Wel gaf zij het risico aan van onderuitputting en dat is ook een financieel risico: als 
de gemeente onvoldoende kan aantonen zich te hebben ingespannen om het aantal uitkeringsgerechtigden te 
beperken, dan kan dat effect hebben op de vergoeding van het inkomensdeel. Dat risico wordt echter heel klein 
geacht. De motie is dus inmiddels verwerkt door de uitvoeringsorganisatie.  
 
De VVD-fractie is tevreden met het antwoord. 
 
De GL-fractie sluit zich daarbij aan.  
 
De PvdA-fractie merkt op dat dit niet in de beslispunten staat, wel in de toelichting. Zij is in principe tegen dat 
onderdeel, al maakt dat geen onderdeel uit van de beslispunten. Raar dat dit niet daarin opgenomen is overigens. 
Zij vindt dat daar eerst nog over gesproken moet worden want als per kwartaal een budget ter beschikking wordt 
gesteld, hoe gaat de gemeente daar dan mee om?  
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Beslist wordt unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen.  
 
15. Begrotingswijziging 9 en 10 boekjaar 2011 
 
Wethouder Zilverentant wijst op punt 5 van begrotingswijziging 9, waar gesproken wordt over de bijdrage Oude 
Rijn-zone. Op 24 november jl. is het OSK vastgesteld en daags daarna is er een factuur binnengekomen van die € 
300.000, dus die moet betaald worden. Dat betreft de bestemmingsreserve Oude Rijn-zone dus dat is allemaal al 
geregeld.  
 
De VVD-fractie vraagt wat dat betekent voor de € 50.000 onderzoekskosten; komt dat bedrag er nog bij? 
 
Wethouder Zilverentant antwoordt bevestigend. Die onderzoekskosten zouden voorgeschoten worden uit die 
reserve.  
 
De D66-fractie vraagt of voorliggend voorstel gehandhaafd blijft.  
 
De Voorzitter zegt dat de Wethouder heeft aangegeven, dat punt 5 niet meer van toepassing is omdat de 
rekening al dit jaar is binnengekomen en ook dit jaar geboekt moet worden. Dat is dus een wijziging in het 
voorstel: punt 5 van begrotingswijziging 9 wordt geschrapt in het besluit.  
 
Dat is niet juist, volgens de VVD-fractie; het bedrag van € 50.000 gaat de andere kant op. 
 
Inderdaad, aldus de Voorzitter.  
 
De CDA-fractie heeft een amendement ingediend, dat luidt als volgt: 
 

"Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen op 19 december 2011; 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Bij begrotingswijziging 9 punt 13 Wmo-overschot na het vullen van de afgesproken reserve Wmo tot € 1.500.000 
(reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs) het resterende bedrag ad € 348.000 te storten in de reserve Sociaal 
beleid. Dus niet in de algemene reserve. 
 
Toelichting 
De positieve resultaten zijn het gevolg van de uitvoering van goede beleidsproducten uit het Wmo-beleidsplan 
2009-2012: Waar meedoen toe leidt! 
Participatie en maatschappelijk functioneren is in de brede zin ook het doel van goed sociaal beleid. Overschot op 
Wmo-resultaten hebben duidelijk meer affiniteit met het sociaal beleid. Gezien de lage reserve Sociaal beleid is 
een aanvulling zeer gewenst, maw een logische bestemming. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van CDA en BBL." 
 
De VVD-fractie zegt mbt de terugbetaling van € 300.000 inzake het WWB participatiebudget 2008, dat dit het 
gevolg is van een fout in een spreadsheet en de strikt formele houding van het Ministerie. De vraag is of hier 
verwijtbare fouten zijn gemaakt en of er voldoende is gedaan om die fout hersteld te krijgen. Daarbij is ook de 
vraag of er voldoende aan gedaan is om een dergelijke fout in de toekomst te vermijden. Zij meent dat de laatste 
twee vragen positief beantwoord kunnen worden; er is adequaat door het college gereageerd. De eerste 
constatering en geruststelling van het Ministerie in juni 2010, nl. dat bij de indiening van de SISA-bijlage in 2009 
het probleem over 2008 vanzelf zou verdwijnen, bleek in 2011 niet op te gaan. Daarop is adequaat gereageerd, 
helaas zonder positief resultaat; wel leest zij dat dat nog tot de mogelijkheden kan behoren. Daarnaast heeft het 
college voldoende maatregelen getroffen om een herhaling van deze fout te voorkomen. Zij had het beter 
gevonden wanneer het college hier eerder iets over gemeld zou hebben.  
Uit het overzicht van de NUON-reserve blijkt een forse uitstroom uit die reserve. Dat is niet nieuw. De vraag is of 
dat verantwoord is en wat haar betreft is dat het geval, als zo'n uitname bijv. wordt gedaan ter verlaging van 
structurele lasten (zoals bij de kosten voor de Persant Snoepweg of Willem Alexanderlaan) of als er een groter 
potentieel probleem mee opgelost wordt (aankoop huizen Kastanjelaan) of als de wetgeving de gemeente daartoe 
dwingt (afwaardering grondwaarde Boterhuispolder). Alle plannen in dit overzicht waar nog de goedkeuring voor 
nodig is, moeten in de toekomst op hun meritus beoordeeld worden op basis van de uitgangspunten van solide 
financieel beleid. Het weerstandsvermogen is de afgelopen jaren meer dan uitstekend geweest en dat heeft 
mogelijkheden gegeven om te manoeuvreren.  
De decembercirculaire geeft een positief resultaat over 2011 aan. De mutatie moet worden geïnterpreteerd als 
"meer AU", zo leest zij, maar dat moet volgens haar zijn "minder AU" want het gaat hier om een voordeel.  
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Wethouder Van der Eng zegt dat AU in dit verband staat voor Algemene Uitkering.  
 
De VVD-fractie zegt mbt het amendement van het CDA, dat recent een nieuwe verordening Reserves en 
voorzieningen is vastgesteld. Daarin is bepaald, dat een reserve Wmo tot een bepaald niveau moet worden gevuld 
maar het daarboven niet meer nodig is die verder te vullen. Het CDA stelt voor de reserves Wmo en Sociaal beleid 
samen te voegen en daar communicerende vaten van te maken; dat vindt zij geen goed plan. 
 
De PvdA-fractie stelt dat door een fout bijna € 300.000 is verspeeld. De VVD heeft vier toetsingspunten 
aangegeven waarvan er eentje niet beantwoord is, nl. of het hier gaat om verwijtbare fouten gaat. Zij heeft de 
afgelopen jaren twee keer meegemaakt dat een wethouder in de moeilijkheden geraakte vanwege financiële 
ontwikkelingen. Als eerste was dat Wethouder Roest en de Touwbaan-affaire, waarbij zonder toestemming van de 
raad € 190.000 uitgegeven was voor een school op de Touwbaan. De heer Roest besloot toen zelf af te treden, 
wat geleid heeft tot de Touwbaan-enquête. Kijkende naar de aanbevelingen daaruit, dan is zij nog niet zo zeker 
van de drie regels die het college nu wijdt aan maatregelen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen. Zij 
denkt dat er onvoldoende garanties voor de toekomst zijn. Er is een fout gemaakt die verwijtbaar is en die fout 
kost de Leiderdorpse gemeenschap bijna € 300.000. Niemand vindt dat leuk en als iemand die fout had kunnen 
voorkomen dan was dat zeker gebeurd. Gemeente Aalburg had wel bezwaar aangetekend, waar de Raad van 
State een uitspraak over heeft gedaan. Op zich is het een schande dat overheidsorganisaties op deze wijze met 
elkaar opteren. Dat ontslaat het college echter niet van de verantwoordelijkheid te raden te gaan hoe dit heeft 
kunnen gebeuren en waarom er niet de juiste maatregelen op de juiste momenten zijn genomen. Voormalig 
Wethouder MacGillavry heeft indertijd toezeggingen gedaan aan de personeelsleden van de Muziekschool over 
afkoopregelingen e.d.; toen ging het ook over een bedrag dat lager was dan in voorliggend geval. De heer Roest 
is opgestapt maar er is in ieder geval nog een school gekomen en 90 leerlingen krijgen dankzij zijn actie wel 
onderwijs. De heer MacGillavry heeft gezorgd voor een goede maar misschien te riante afvloeiingsregeling voor 
de Muziekschool. Die € 300.000 is de gemeente echter gewoon kwijt en dat is pijnlijk.  
Hoe kijkt het college aan tegen deze situatie? En tegen het feit dat de raad veel te laat is geïnformeerd over de 
aard en omvang van eea? Hoe oordeelt het college over de politieke verantwoordelijkheid? 
 
De D66-fractie zegt dat er vier nieuwe punten zijn vwb dit agendapunt: de beantwoording van de technische 
vragen over SISA, het overzicht van de NUON-reserve, de decembercirculaire en het amendement van het CDA. 
Het is heel duidelijk wat hier aan de hand is en dit is iets heel anders dan indertijd met de wethouders Roest en 
MacGillavry. Het gaat om een uitvoeringsbesluit, een bevoegdheid van het Ministerie, om een bijlage in Excel 
zwaarder te laten wegen dan een getekend stuk bij de jaarrekening incl. toelichting daarop. De commissie heeft de 
juiste stukken onder ogen gehad bij de behandeling van de jaarrekening en die heeft de raad vastgesteld. De raad 
ging ervan uit dat die door de accountant gecontroleerde versie naar het Ministerie was gegaan. Het Ministerie 
meent dat als de gemeente eea niet heeft gecontroleerd de fout de gemeente te verwijten is. Dat staat nog ter 
discussie, gelet ook op de uitspraak van de Raad van State in de zaak Aalburg. Het is dus niet volledig voor de 
verantwoording van het college dat het hier fout is gegaan, wat in de gevallen van de heren Roest en MacGillavry 
wel het geval was. In de beantwoording van het college staat, dat de interne procedures zijn aangepast om een 
dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. Ook de verantwoordelijk budgethouder geeft daar nog een apart 
oordeel over maar een wethouder is daar altijd verantwoordelijk voor, dus daar zou zij nog uitleg over willen 
hebben.  
Zij vraagt zich af of het overzicht van de NUON-reserve bij ieder raadsbesluit even zwaar heeft meegewogen. Het 
is zaak zeer terughoudend te zijn met een volgende aanslag op deze reserve en het beleid zou daar nog eens op 
herzien moeten worden. Zij staat natuurlijk achter de besluiten die genomen zijn.  
Zij refereert aan de recente discussie of 2011 nu met een tekort wordt afgesloten of niet. Er waren wat 
onzekerheden in de begroting, zoals de afrekening voorgaande jaren en de definitieve vaststelling van de 
algemene uitkering. Met de decembercirculaire blijkt dat dat beeld anders is en dat rekening gehouden moet 
worden met dit soort zaken. 
Zij is tegen het amendement van het CDA, gelet op de regels van financieel beleid. Er is een nota Reserves 
vastgesteld, waarin ook afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de Wmo-reserve. Het zou verkeerd zijn nu 
van dat beleid af te wijken. Dat wil echter niet zeggen dat zij de discussie niet aan wil gaan over het sociaal beleid 
of die doelstellingen niet zou willen realiseren, maar dan wel in het kader van de Kadernota.  
 
De GL-fractie vindt de SISA-fout ook heel spijtig en het college moet alles op alles zetten om dat geld terug te 
krijgen. Toen de fout naar boven kwam, heeft het college adequaat gehandeld. Wel had het college de raad hier 
eerder over moeten informeren. 
Het amendement van het CDA vindt zij sympathiek maar zij wil vasthouden aan de nota Reserves en 
voorzieningen. Zij gaat er wel van uit dat als er extra geld nodig is voor sociaal beleid er ook uit een reserve geput 
kan worden.  
Zij is blij met het overzicht van de NUON-reserve. Zij is ook geen voorstander van grote reserves maar over de 
NUON-reserve maakt zij zich onderhand grote zorgen. Zij vraagt zich af of het wel verantwoord is wat op dit 
moment met de reserve gebeurt, al begrijpt zij waarom dat gebeurt. Hierover zou een keer apart gediscussieerd 
moeten worden want zij kan op dit moment niet overzien wat de gevolgen op langere termijn zijn.  
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De BBL-fractie is blij met de decembercirculaire want die geeft aan dat Leiderdorp het jaar af zal sluiten met een 
voordelig saldo. Eén alinea is tekenend voor de nauwkeurigheid waarmee dit college handelt: "Nav de 
decembercirculaire werd een nadelig saldo verwacht van € 86.316. Na de verwerking van de decembercirculaire is 
dit tekort bijgesteld naar € 35.917." Volgens haar wordt hier bedoeld: "Nav de septembercirculaire…". De twee 
heren die de brief ondertekend hebben, is dit kennelijk niet opgevallen. En dat maakt de fout mbt de SISA-bijlage 
opeens niet meer zo onbegrijpelijk.  
Zij is het met VVD en GL eens dat het een mooi NUON-overzicht is maar ook zij maakt zich zorgen over hoeveel 
geld daar nog in zit. Zij steunt dan ook het voorstel van GL daar op korte termijn over te discussiëren.  
De PvdA heeft de vraag gesteld over de politieke verantwoordelijkheid. Met verbazing heeft zij kennisgenomen 
van het raadsvoorstel, waarin terloops werd medegedeeld dat het Ministerie een bedrag van € 295.000 heeft 
teruggeboekt agv een foute invulling van een tabel. In de commissievergadering werd echter de indruk gewekt, dat 
de accountant een fout zou hebben gemaakt en die fout eigenlijk aan het vorige college te wijten was. Dit college 
is echter ook verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten van vorige colleges. Het gaat hier om drie zaken: 
de foutief ingevulde opgave, geen bezwaar maken tegen de ontvangen beschikking en de informatieverstrekking 
aan de raad. Op p.3 staat dat de foute stukken in juni 2010 bij het CBS zijn ingediend. De Wethouder heeft echter 
in de beantwoording aangegeven, dat er in juni 2009 een fout is gemaakt. Is dat dezelfde fout of een andere? Hoe 
is het mogelijk dat de Wethouder in juni 2010 stukken aanlevert maar al op 29 maart 2010 een beschikking krijgt? 
De Wethouder geeft aan welke maatregelen zijn genomen om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. 
Nav de Touwbaan-affaire van bijna 10 jaar geleden zijn ook maatregelen genomen om een dergelijke fout te 
voorkomen. In de tussentijd zijn er echter meerdere momenten geweest waarin fouten in procedures zijn gemaakt 
in dit huis, die hebben geleid tot grote financiële consequenties. Het is goed dat er maatregelen zijn genomen, die 
overigens niet zijn genomen nav deze SISA-fout maar nav de inrichting van Servicepunt71. Of die zullen werken, 
zal nog moeten blijken maar de kans dat iets dergelijks gebeurt, is in ieder geval kleiner.  
Zij leest dat de Wethouder tegen de beschikking "weloverwogen geen bezwaar heeft gemaakt" omdat hij in de 
heilige overtuiging verkeerde dat het geld wel rechtmatig was uitgegeven. Dat feit staat niet ter discussie: ook zij is 
van mening dat dat geld rechtmatig is uitgegeven. In de beschikking staat de conclusie van het Ministerie, dat € 
295.000 teruggevorderd zal worden bij de gemeente en daar had het college bezwaar tegen moeten maken. Zij 
neemt aan dat dit in het overdrachtsdossier van het voormalige college meegenomen is dus de Wethouder had 
weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.  
Uit de door het college ondernomen acties om het geld terug te krijgen, blijkt de slordige afhandeling van deze 
kwestie. Het is een mooi chronologisch overzicht maar een aantal zaken valt haar op, bijv. de telefonische 
toezegging van het Ministerie in juni 2010 die niet schriftelijk is vastgelegd. In januari 2011 was gerappelleerd over 
het uitblijven van de terugbetaling en vervolgens wordt er pas weer actie ondernomen in september. Uit de door 
de Wethouder aangeleverde stukken blijkt, dat de Staatssecretaris helemaal niet van plan is om in dergelijke 
gevallen iets terug te betalen, ook niet nav de uitspraak van de Raad van State inzake Aalburg. Op 29 november 
heeft de Staatssecretaris Kamervragen hierover beantwoord en aangegeven geen gelden terug te zullen betalen 
want dan zou hij onrechtmatig handelen. De kans dat dit geld terugkomt, is dus vrijwel nihil. 
Pas vanmiddag heeft zij antwoord gekregen op de vraag wat deze acties aan tijd en inzet heeft gekost van de 
organisatie. De Wethouder geeft aan dat de tot nu toe ondernomen acties passen binnen de ambtelijke capaciteit. 
Als deze fout niet was gemaakt, wat had de organisatie dan gedaan met die ambtelijke capaciteit? Vandaag heeft 
de Wethouder aangegeven hoeveel uren hieraan besteed zijn en wat eea heeft gekost tot nu toe, maar er moet 
nog eea gebeuren. Opmerkelijk overigens dat de Wethouder precies kan aangeven hoeveel uren dit heeft gekost. 
Ivm de leges heeft zij contact gehad met ambtenaren, die aangaven dat veel leges niet goed vastgesteld konden 
worden omdat onduidelijk was hoeveel tijd ambtenaren besteden aan bepaalde zaken. Daarvoor zou er een nieuw 
systeem komen waarin dat goed wordt bijgehouden, maar in dit geval weet de Wethouder precies te vertellen 
hoeveel uren het heeft gekost. Dit kost de gemeente niet alleen € 295.000 maar ook veel ambtelijke capaciteit, die 
waarschijnlijk tot niets zal gaan leiden.  
Wanneer had de Wethouder de raad moeten informeren? De fout is pas later gebleken maar op het moment dat 
de beschikking binnenkwam en er € 295.000 teruggevorderd zou worden, moest de afweging gemaakt worden of 
hiertegen bezwaar aangetekend zou worden. Toen had het college daarover een melding moeten maken in de 
raad. Nu is dat via een begrotingswijziging gemeld; dat was niet erg transparant en ook niet respectvol richting 
gemeenteraad.  
 
Wethouder Van der Eng zegt dat de decembercirculaire inderdaad gevolgen heeft voor het saldo; 2011 zal 
mogelijk afsluiten met € 129.000 positief. Het tekort in 2012 zal minder zijn dan de € 86.000 waarover in november 
werd gesproken, nl. € 35.000. Daar moet nog wel een oplossing voor komen.  
Het overzicht van de reserves is een momentopname; wat er bijv. nog niet in zit, is het toevoegen van het 
overschot uit de reserve Wmo. Tav het amendement van het CDA zegt hij, dat het college het coalitieakkoord 
uitvoert en tevens de nota Reserves en voorzieningen volgt. Het college ontraadt dat amendement dus. Hij zal iets 
voorbereiden voor de discussie over de reserves, waar in de commissie over gesproken kan worden.  
Hij heeft er veel begrip voor dat de raad zeer ontstemd is over de hele situatie mbt de SISA-bijlage. Er was een 
fout gemaakt en daar is vervolgens geen bezwaar op gemaakt; dat had wel gemoeten. Misschien is het begrijpelijk 
waarom dat niet is gedaan omdat er contact over is geweest met het Ministerie en daarom is die afweging 
gemaakt. Dit is gegoten in het format van de AWB en Leiderdorp heeft dus een groot probleem. Toen dit college 
aantrad op 19 april kon het college nog drie weken bezwaar hiertegen maken als dit college het op dat moment 
ook had geweten. Dit punt is niet overgedragen door het vorige college. Dit college loopt niet weg voor zijn 
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verantwoordelijkheid en ook niet voor wat in vorige colleges is gebeurd. Het politieke oordeel over wat hier is 
gebeurd, is aan de raad; hij heeft alleen aangegeven wat er is gebeurd en als de raad vindt dat daar 
consequenties aan verbonden zijn dan zal daarover gesproken moeten worden. Een budgethouder is geen 
wethouder maar een afdelingshoofd. Er moet zakelijker naar dit soort zaken gekeken worden. Het staat in ieder 
geval wel vast dat het geld rechtmatig is uitgegeven; daar zijn goede dingen mee gebeurd. Het punt is alleen dat 
de gemeente het terug had moeten krijgen van het Rijk en dat is niet gebeurd. In oktober bleek het college dat er 
iets echt fout is gegaan en het college heeft er toen niet voor gekozen hier direct mee naar buiten te treden omdat 
er zicht was op een oplossing. Het Ministerie bewoog maar wilde niet formeel bewegen en hij wilde niet het risico 
lopen dat het Ministerie door de publiciteit die daaraan gegeven zou worden, gedwongen zou worden tot een 
formele opstelling. Inmiddels is er wel een formele opstelling van het Ministerie. Als Leiderdorp wel bezwaar had 
gemaakt, had de gemeente nu voor de rechter gestaan en was er waarschijnlijk nog doorgeprocedeerd tot aan de 
Raad van State. Hij is van mening dat de uitspraak inzake Aalburg ertoe kan leiden dat er een lawine van 
uitspraken komt die het Ministerie op andere gedachten zal brengen, maar garanderen kan hij dat niet. Hij acht die 
kans dus niet nihil maar wel klein. Hij is niet van mening dat het college dit heeft weggepoetst in een 
begrotingswijziging want het is in alle transparantie gemeld, maar anderzijds kan hij zich voorstellen dat de raad 
dit eerder expliciet per brief gemeld had willen hebben.  
 
De PvdA-fractie verzoekt de Voorzitter om een korte schorsing. 
 
De Voorzitter schorst de vergadering (22.30-22.40h). 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de PvdA. 
 
De PvdA-fractie dankt het college voor de openhartige beantwoording. Zij heeft van tevoren nagedacht wat de 
antwoorden van het college zouden kunnen zijn en een drietal moties voorbereid, afhankelijk van die 
beantwoording, om een uitspraak van de raad te verkrijgen. Dit is een heel serieuze materie. Als het over geld 
gaat en over termijnen stelt de gemeente aan haar burgers ook hoge eisen; die moeten ook gesteld worden aan 
de bestuurders. Het is inderdaad belachelijk dat bestuurslagen elkaar op deze manier vliegen aan het afvangen 
zijn en juridische procedures veroorzaken, maar dat is wel de realiteit. Zij vindt het daarom van belang dat de raad 
een uitspraak doet. Zij roept het college op alles in het werk te stellen dit geld terug te krijgen. Niemand twijfelt aan 
de rechtmatigheid van de uitgave maar het gaat om de politieke verantwoordelijkheid voor de stappen die daarna 
zijn gezet. Ook tijdens de begrotingsbehandeling was dit al bekend bij het college maar daarover heeft het college 
ook toen niets gezegd.  
Zij nodigt de raad uit de volgende uitspraak te doen: 
 

"Motie 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 19 december 2011; 
 
Overwegende, dat: 
- de gemeente van Leiderdorp door onachtzaamheid van het college van b&w een groot bedrag dreigt mis te 

lopen in de afrekening aan het Ministerie van Sociale Zaken; 
 
Constaterende, dat: 
- het college de mogelijkheid heeft laten passeren om dit probleem binnen de wettelijke termijn op te lossen, 
- de raad hierover in een zeer laat stadium is geïnformeerd; 
 
Spreekt haar afkeuring uit over de slordige en nalatige wijze waarop het college dit vraagstuk heeft aangepakt.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van PvdA en BBL, en twee fractieleden van CDA." 
 
De Voorzitter vraagt de PvdA hoe zij denkt over het amendement van het CDA. 
 
Daar zal de PvdA-fractie voor stemmen.  
 
De VVD-fractie verzoekt de Voorzitter de vergadering voor een moment te schorsen.  
 
De Voorzitter schorst de vergadering (22.45-22.55h). 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de VVD. 
 
De VVD-fractie vindt deze zaak absoluut niet vergelijkbaar met de Touwbaan-affaire of de Muziekschool. Bij de 
Touwbaan én bij de Muziekschool ging het om een duidelijk handelen of nalaten van een wethouder waardoor een 
probleem werd veroorzaakt. Hier is een fout gemaakt in een spreadsheet en zij weet: bij spreadsheets gebeurt het 
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wel eens dat een bedrag in een verkeerde kolom wordt gezet. Is dat een verwijtbare fout? Het is lastig daar ja of 
nee op te zeggen. De fout is gebeurd en of dit college daar nu voor ter verantwoording moet worden geroepen? In 
elk geval wel over wat daarna is gebeurd. Is dit punt nu wel of niet in het overdrachtsdossier meegenomen? Heeft 
het vorige college specifiek aangegeven dat er binnen drie weken gereageerd moest worden op een beschikking 
of niet? Zij is dat indertijd niet tegengekomen en de Wethouder heeft zojuist al aangegeven, dat dit niet was 
meegenomen in het overdrachtsdossier. De informatie naar de raad had beter gekund maar bij de uitleg van de 
Wethouder kan zij zich zeker iets voorstellen. Het diplomatieke spel liep op dat moment en gedurende lange tijd 
was er aanleiding te veronderstellen, dat het goed zou komen.  
 
De BBL-fractie kan zich goed vinden in het argument dat er redenen waren dit niet aan de grote klok te hangen 
op dat moment, maar de raad had hier ook vertrouwelijk over geïnformeerd kunnen worden.  
 
Dat had ook een optie kunnen zijn, aldus de VVD-fractie, maar zij heeft ook al aangegeven dat wat dit betreft niet 
de koninklijke weg is bewandeld. De motie van de PvdA spreekt over "onachtzaamheid van het college"; dat geeft 
niet weer wat er is gebeurd. Aan die motie heeft zij dan ook geen behoefte.  
 
De CDA-fractie zegt dat twee van haar fractieleden de motie hebben ondertekend omdat zij van mening zijn, dat 
er iets wezenlijks aan de actieve informatieplicht heeft ontbroken. Als er informeel iets te melden valt, komt de 
raad of commissie vaak aan het eind van de vergadering nog even bij elkaar. In het verleden is voor een lager 
bedrag, nl. voor € 45.000, een motie van wantrouwen ingediend. Toen bleek dat de Rekenkamer achteraf 
constateerde, dat het wel goed was gegaan. Het gaat nu om een veel groter bedrag en daarom vinden zij dat de 
raad deze boodschap moet brengen.  
 
De D66-fractie kan zich vinden in de bewoordingen van de motie. Zij dankt de Wethouder voor de beantwoording. 
Zij deelt alle zorgen vwb de relatie tussen Rijk en gemeenten als het gaat om verantwoording en afrekening; 
aandacht en tijd die daarvoor nodig is, steunt zij van harte.  
 
De GL-fractie is blij met de toezegging van het college op een ander moment over de NUON-reserve verder te 
praten. Zij kan zich niet vinden in de gekozen formulering en het gekozen middel, want elke fractie was indertijd 
betrokken bij deze casus. Dit college moet niet de Zwarte Piet toegespeeld krijgen, vandaar dat zij tegen de motie 
stemt.  
 
De BBL-fractie is verheugd over de reactie van de Wethouder, daar waar hij aangeeft dat hij nu ook inziet dat 
bezwaar gemaakt had moeten worden en het beter was geweest de raad eerder te informeren. In oktober wist de 
Wethouder al van deze kwestie, begin november was de begrotingsraad en dat was ook een moment geweest de 
raad te informeren. De septembercirculaire werd de raad ook pas laat medegedeeld. Zij blijft bij de motie en steunt 
het amendement.  
 
De PvdA-fractie deelt de verklaring van de VVD hoe de zaken zijn verlopen. Dat laat onverlet dat er sprake is van 
politieke verantwoordelijkheid en dat signaal wil zij geven in de richting van de Wethouder.  
 
Wethouder Van der Eng heeft politieke verantwoordelijkheid heel hoog in het vaandel staan. Hij heeft op geen 
enkele wijze geprobeerd te ontkennen of onder het tapijt te schuiven, dat hier een fout is gemaakt en het college 
daarvoor verantwoordelijk is. Hij heeft dit punt niet gezien in het overdrachtsdossier en het is hem ook niet gemeld, 
ook niet zijn collega's. Dit was het college dus niet bekend bij zijn aantreden in maart 2010. Het college heeft geen 
behoefte aan deze motie.  
 
Beslist wordt met veertien stemmen tegen (VVD, GL, D66, één fractielid CDA) en zeven stemmen voor (PvdA, 
BBL, twee fractieleden CDA) conform motie 1; de motie is hiermee verworpen. 
 
Beslist wordt met acht stemmen voor (CDA, BBL, PvdA) en dertien stemmen tegen (VVD, D66, GL) conform 
amendement 1; het amendement is hiermee verworpen.  
 
De BBL-fractie wil een stemverklaring afleggen tav het voorstel. Zij is voor alle beslispunten muv het onderdeel bij 
beslispunt 1 over de zojuist besproken kwestie. Zij stelt voor dat verlies pas te nemen wanneer het college alle 
pogingen heeft gedaan om dat geld terug te krijgen.  
 
De PvdA- en CDA-fracties sluiten zich daarbij aan.  
 
Wethouder Van der Eng merkt op dat dat heel moeilijk wordt want dat betekent, dat dat nog even blijft hangen en 
hij vermoedt dat hier dan in juni over gesproken zal worden aan de hand van de accountantsverklaring. Dit besluit 
wordt niet voor niets nu voorgelegd want de gemeente zal dit nu moeten verwerken.  
 
Als dat zo is, dan neemt de BBL-fractie wel aan dat als er duidelijkheid is over pogingen die het college doet om 
het geld terug te krijgen het college dat dan wel direct meldt.  
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Dat zal Wethouder Van der Eng zeker doen.  
 
Beslist wordt unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen.  
 
16. Voortgangsrapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2011  
 
De VVD-fractie wil nog opmerken, dat zij het eens is met de GIG en de opmerking, dat naar de timing van een 
aantal projecten gekeken zal moeten worden omdat die niet meer realistisch zijn. Dat betekent dat er nog een 
tegenvaller verwerkt zal moeten worden.  
 
De BBL-fractie sluit zich aan bij de VVD. In de commissievergadering van 30 november heeft de VVD het college 
verzocht een poging te doen om de bijdrage voor de W4 bij Rijkswaterstaat aan de orde te stellen, met als doel 
dat bedrag van tafel te krijgen of te verminderen of de betalingstermijn te verschuiven. Wethouder Wassenaar 
vond het niet gepast die bijdrage weer ter discussie te stellen. Zoeterwoude doet dat wel en als Zoeterwoude 
daarbij succes heeft dan zou Wethouder Wassenaar zich daar alsnog bij aansluiten en zijn vinger opsteken. Zij 
vindt dat geen sterke opstelling van de Wethouder; hij zou zich hier juist sterk voor moeten maken. In de vorige 
periode is het mede door het lobbywerk van het CDA bij de toenmalige CDA-Minister gelukt om een grote korting 
op de W4-bijdrage te krijgen. Nu zit hier een VVD-Wethouder en in Den Haag een VVD-Minister, die ook nog eens 
in Leiden woont. Zij dringt er bij Wethouder Wassenaar op aan een actieve houding in te nemen en binnen zijn 
partijconnecties aan te dringen op kwijtschelding van de W4-bijdrage. Nu de plannen voor invoering van 130 km 
op snelwegen niet doorgaat, heeft de Minister geld over en dan kan € 6 miljoen toch niet een al te groot probleem 
zijn. Het is inmiddels algemeen aanvaard dat het geen taak is van gemeenten om aan dit soort projecten bij te 
dragen dus Wethouder, maak daar gebruik van.  
 
De PvdA-fractie wil mede in het kader van de toekomst van de financiën eens goed naar de NUON-reserve 
kijken. De Wethouder heeft dat reeds toegezegd, dus hierover wil zij nu niets meer zeggen.  
 
Wethouder Wassenaar is het eens met BBL. Zoals BBL de notulen interpreteert, daar is hij het niet geheel mee 
eens. Het is na te lezen in de verslaglegging dat hij heel proactief is geweest in de bestuurlijke begeleidingsgroep 
W4. Op het moment dat Zoeterwoude de vinger opstak, heeft hij zich daar direct bij aangesloten en hij heeft dus 
ook dezelfde claim neergelegd. Hij heeft in de commissie willen aangeven dat de reactie van Rijkswaterstaat was: 
daar is over gediscussieerd en er is een aanvullende overeenkomst gesloten dus dat is niet helemaal redelijk. Op 
zich heeft Rijkswaterstaat daar gelijk in. Prima dat alle lof naar het CDA wordt gezwaaid maar hij heeft hier ook 
zeker een partij aan meegedaan. Hij zal niet verzaken die claim te herhalen en neer te leggen als daarvoor de 
gelegenheid is, maar de kans zal nihil zijn gelet op de afspraken die zijn gemaakt. Hij blijft het echter proberen.  
 
De BBL-fractie is het ermee eens dat de notulen op allerlei manieren geïnterpreteerd kunnen worden want die 
zijn niet meer woordelijk. Zij heeft niet alle lof richting CDA gezwaaid, alleen gesproken over "mede dankzij het 
CDA …". Dat de Wethouder het aankaart in de stuurgroep, begrijpt zij. Zij begrijpt nu ook dat de Wethouder 
dezelfde claim heeft neergelegd als Zoeterwoude. Zij blijft er echter bij dat er een Minister is van dezelfde partij als 
de Wethouder en daar zou het balletje eens opgegooid moeten worden. De kans van slagen is misschien niet 
groot maar dat gold ook bij het vorige agendapunt; het college moet daar voor gaan.  
 
De D66-fractie merkt op dat zij altijd van BBL het verwijt krijgt dat zij een Haagse partij is die een relatie met Den 
Haag heeft. Nu krijgt een partij het verwijt onvoldoende relatie met Den Haag te hebben. BBL moet haar 
verkiezingsbelofte waarmaken. BBL kan in ieder geval nooit om landelijke contacten vragen want dat is toch het 
handelsmerk van BBL. 
 
De BBL-fractie begrijpt hier niets van. Zij heeft nooit bezwaar gemaakt tegen landelijke belangen van plaatselijke 
partijen en zij begrijpt helemaal niet hoe BBL dit verweten kan worden. 
 
Beslist wordt unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen. 
 
17. Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012 
 
De VVD-fractie heeft voor de commissievergaderingen opmerkingen gemaakt en vragen ingediend nav het 
collegevoorstel. Alle punten daaruit zouden overgenomen worden maar in het nieuwe stuk missen twee punten. 
Daartoe heeft zij het volgende amendement ingediend: 
 

"Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 19 december 2011; 
 
Ondergetekende stelt voor de Algemene subsidieverordening Leiderdorp 2012 als volgt te wijzigen: 
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Art.2 toevoegen: 
Art.2.2 De raad stelt na aanvang van de nieuwe raadsperiode voor een periode van vier jaar het raadskader vast – 
volgens de in lid 1 opgenomen doeleinden – op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt.  
 
Art.2.2 vernummeren in art.2.3. 
 
Art.8 Weigeringgronden wijzigen in Weigeringsgronden.  
 
Art.17.3 Het laatste woord overlegd wijzigen in overgelegd. 
 
Art.22 Overgangsbepalingen, als volgt wijzigen: 
1. Subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend, worden afgedaan volgens de 

bepalingen van de Algemene subsidieverordening 2008; 
2. Uitzondering hierop betreft de verantwoording van vóór inwerkingtreding van deze verordening verleende 

subsidies, welke zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in deze verordening indien en voorzover 
niet nadelig voor de subsidieontvanger. 

 
Toelichting 
Art.2.2 In de aangepaste versie van deze verordening is dit onderdeel geschrapt. Deze bepaling moet echter 
blijven staan om reden dat vastgelegd moet worden dat de raad het algemene kader voor vier jaar vaststelt. Dat 
moet vastgelegd worden. 
Wijzigingen in art.8 en 17.3 spreken voor zich. 
Art.22.1 Voor subsidies die voor inwerkingtreding van deze nieuwe verordening reeds zijn verleend, blijft de 
Algemene subsidieverordening 2008 van toepassing. Dit is van belang omdat anders alsnog bijv. kan worden 
ingebracht, dat de subsidie 2012 reeds voor vier jaar is vastgesteld terwijl de raad vorig jaar juist heeft bepaald, 
dat het raadskader voor één jaar werd vastgesteld. 
Art.22.2 Dit is anders wanneer het om de verantwoording gaat. In de nieuwe verordening is deze verantwoording 
aanzienlijk vereenvoudigd voor mn subsidies onder de € 5.000, alsmede tussen de € 5.000 en € 50.000. Deze 
vereenvoudiging brengt een terugdringen mee van de papierwinkel, waar zowel subsidieontvanger als gemeente 
voordeel bij heeft om hier de nieuwe verordening reeds toe te passen.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van de VVD." 
 
De CDA-fractie heeft in de commissie een vraag gesteld over het Incidentenfonds. De Wethouder zou bekijken of 
daar een oplossing voor te vinden is. Tav art.1 lid g is gezegd, dat een stimuleringssubsidie voor één jaar nodig 
kan zijn en hier staat een maximale periode van vier jaar. Kan deze onder het Incidentenfonds vallen? Spreekster 
heeft indertijd een cursus gevolgd over subsidies met als doel meer middelen binnen te krijgen in Leiderdorp. De 
leraar heeft toen aangegeven: organisaties, zorg ervoor dat als je een incidentele aanvraag doet de gemeente een 
kleine bijdrage doet. Zij wist niet beter dat daar het Incidentenfonds voor was, dus zij was teleurgesteld toen zij 
hoorde dat dat fonds er niet meer is.  
 
Wethouder Wassenaar heeft al eerder aangegeven dat de aanduiding Incidentenfonds niet meer bestaat maar 
dat dit goed zou kunnen vallen onder de eenmalige subsidies, want daarbij wordt specifiek gesproken over 
bijzondere, incidentele projecten en activiteiten. Hij meent dus dat er nog een mogelijkheid is voor dit soort 
aanvragen.  
Er is inderdaad iets misgegaan bij de verwerking van de punten van de VVD; geen probleem om het raadsvoorstel 
geamendeerd vast te stellen en het amendement over te nemen.  
 
Beslist wordt unaniem conform amendement 1; het amendement is hiermee aangenomen.  
Beslist wordt unaniem conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen.  
 
19. Duurzaamheidslening 
 
De PvdA-fractie zegt dat dit de uitvoering van een motie betreft maar constateert wel, dat de manier waarop dit 
vorm krijgt een hoog symbolisch karakter heeft. Zij hoopt dat dit in de praktijk toch echt verschil gaat maken ipv 
enkele bewoners die iets kunnen doen aan het groen. Uiteindelijk moet dit hopelijk wat gaan opleveren.  
 
De VVD-fractie vindt het jammer dat de Duurzaamheidsagenda niet aan de orde komt vanavond. Daarin staat 
een passage, dat de doelstelling is dat 5% van de huishoudens in Leiderdorp energiezuinig gedrag vertoont; dat 
lijkt haar wel een erg laag percentage. De regeling heeft zeker haar sympathie maar er kan slechts een gering 
aantal mensen aan deelnemen. Zij verzoekt het proces van inschrijving zo in te richten, dat toch een behoorlijk 
aantal mensen aan deze regeling kan meedoen.  
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Beslist wordt unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee 
aangenomen. 
 
20. Notulen van de vergaderingen van 10 oktober, 9 en 11 november 2011 en lijst van toezeggingen 
 
De verslagen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
De D66-fractie merkt nav de lijst van toezeggingen op, dat zij aan het begin van deze collegeperiode een 
toezegging van het college heeft gekregen inzake de vandalismewijzer. Die zou eens per kwartaal of eens per half 
jaar gepubliceerd worden maar die heeft zij al enige tijd niet meer gezien. Kan de vandalismewijzer na de 
jaarwisseling weer gepubliceerd worden? 
 
De Voorzitter zegt dat dit punt meegenomen wordt in de lijst van toezeggingen. Het punt inzake DZB is vanavond 
besproken dus kan worden afgevoerd van de lijst. De duurzaamheidsmotie komt volgende maand aan de orde. 
Ook het overzicht van de reserves is vanavond besproken en kan worden geschrapt van de lijst.  
 
21. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Rekenkamer-rapport 
De VVD-fractie verzoekt dit rapport voor de volgende politieke ronde te agenderen.  
 
Dat staat ook bij de aanbevelingen, aldus de Voorzitter. Dit punt wordt geagendeerd voor de commissie B&M op 
23 januari a.s. 
 
Wethouder Van der Eng heeft inmiddels gesproken met de Rekenkamer over dit rapport. De Rekenkamer heeft 
aangegeven dat enigszins is geëxperimenteerd met de wijze waarop zaken bekendgesteld worden. Dit is het 
definitieve rapport, met een reactie van het college op het concept-rapport zonder conclusies en aanbevelingen. 
Er komt dus nog een bestuurlijke reactie van het college op het hele rapport met conclusies en aanbevelingen.  
 
21a. Motie van de VVD  
 
De VVD-fractie zegt dat er een drietal grote decentralisaties ophanden zijn: de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding 
en mogelijk ook de Wet Werken naar Vermogen. Het is denkbaar dat de Tweede Kamer bij de definitieve 
besluitvorming hierover eea gaat dichtregelen. Dat tast de beleidsvrijheid van de gemeente aan en staat haaks op 
decentralisatie. Het belemmert de mogelijkheden om tot een lokaal op maat gesneden beleid te komen, waardoor 
de gewenste kwaliteit onder druk komt te staan en het veel moeilijker wordt de door het Rijk bepaalde financiële 
kortingen op te vangen. De VNG zal proberen dit tegen te gaan maar dat lukt de VNG niet altijd, vandaar dat zij 
het verstandig acht ook vanuit de lokale raden een stem te laten horen. Zij dient daartoe de volgende motie in: 
 

"Motie 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 19 december 2011; 
 
Overwegende, dat: 
- er drie grote decentralisaties ophanden zijn, te weten de transities Jeugd, AWBZ-begeleiding en WWnV, 
- deze transities gepaard gaan met financiële gevolgen voor gemeenten, 
- cliënten en gemeenten gebaat zijn bij een goede invoering en een goede kwaliteit van de zorg na invoering, 
- gemeenten die alleen waar kunnen maken als zij voldoende beleidsvrijheid krijgen; 
 
Besluit het college op te dragen: 
- maximale beleidsvrijheid te bepleiten bij Minister, Staatssecretaris en Tweede Kamer-leden, 
- daartoe minimaal het resultaat van de stemming over deze motie toe te zenden aan de Minister, 

Staatssecretaris en alle Tweede Kamer-fracties. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fractie van VVD." 
 
De BBL-fractie ondersteunt dit initiatief van harte.  
 
De D66-fractie kan zich ook goed vinden in de motie.  
 
De CDA-fractie sluit zich daarbij aan.  
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De GL-fractie vraagt zich af of een kleine gemeente met het toesturen van een dergelijke motie wel serieus 
genomen wordt in Den Haag. Daarnaast vindt zij het moeilijk op dit moment de inhoudelijke consequenties hiervan 
te overzien, dus zij stemt niet in met de motie.  
 
De PvdA-fractie kan zich enigszins vinden in de laatste afweging van GL maar gaat toch mee met de motie, want 
deze geeft een goed signaal af.  
 
Beslist wordt met achttien stemmen voor (VVD, GL, BBL, PvdA, D66) en drie stemmen tegen (GL) conform motie 
1; de motie is hiermee aangenomen.  
 
22. Sluiting 
 
De Voorzitter dankt de notuliste voor haar inzet de afgelopen jaren in zowel commissie als raad. Hij overhandigt 
haar een bloemetje, dat in dank wordt aanvaard. 
Morgenavond is er voor raads- en burgerraadsleden een besloten, informele bijeenkomst met de toekomstige 
burgemeester. Vriendelijk verzoek of iedereen zijn naamkaartje opspelt.  
Hij sluit onder dankzegging de vergadering om 23.35h.  
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 14 januari 2012, 
 
De Griffier,         De plv. voorzitter, 
J.C. Zantingh         J.J.F.M. Gardeniers 


