
Raadsvergadering 19 december 2011 

 
Locatie  :raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd :19.30 uur 
 
Agenda: 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Vragenronde en mededelingen 

• Raadsvraag VVD over informatie aan hulpdiensten 

• Raadsvraag BBL over ontwerp bestemmingsplan Bloemerd 
 

4. Benoeming voorzitter Rekenkamer Leiderdorp 
De voorzitter van de rekenkamer dhr. F. van Oosten legt zijn functie per 1 januari 2012 neer. In dit 
voorstel is de vraag dhr. C. Hof per die datum te benoemen tot voorzitter. 

 
5. Actualisering belastingverordeningen en aanpassing tarieven 2012 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Verordening brandweerrechten 2011 in te trekken en, 
overeenkomstig de uitgangspunten van de programbegroting 2012, de gemeentelijke 
belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven voor het belastingjaar 2012 te vast te 
stellen: 
• 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 

 
6. Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 
De gemeentelijke tegemoetkoming is een ‘open-einde’ regeling, wat inhoudt dat iedereen die tot 
de doelgroep behoort aanspraak kan maken op de tegemoetkoming. Om de kosten beter te 
beheersen en de uitvoering van de verordening beter af te stemmen op de praktijk wordt de 
verordening aangepast. De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. 
 
7. Alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB) 
In dit voorstel is de vraag aan de raad: 
- kennis te nemen van de evaluatie alleenrechtverordening DZB voor het opruimen van zwerfvuil, 
het groenonderhoud, catering en postverzorging 2009 en  
- de Verordening alleenrecht DZB voor het opruimen van zwerfvuil, het groenonderhoud, de 
beveiliging, contractcatering en postverzorging 2011 vast te stellen. 

 
8. Procesvoorstel toekomst Leiderdorp 
In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met het procesvoorstel visie op de toekomst 
van Leiderdorp en  € 90.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen van een 
kaderstellende toekomstvisie en een maatschappelijke structuurvisie.  

 
9. Voorziening wachtgeld bestuurders 
In dit voorstel is de vraag: 



• Een bedrag van € 165.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit storten in de 
voorziening wachtgeld bestuurders en in te stemmen met de bijbehorende saldo neutrale 
begrotingswijziging. 

• Een bedrag van € 55.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit storten in de 
reserve voormalig personeel en in te stemmen met de bijbehorende saldo neutrale 
begrotingswijziging. 

•  
10. Categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking nodig is 
Dit voorstel heef tot doel de administratieve lasten en doorlooptijden van omgevingsvergunningen 
bij het afwijken van bestemmingsplannen te beperken door de aanwijzing van een categorie van 
gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet nodig is. 

  
11. Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) betreffende: 

a. Hoofdstraat 124-126 
b. Vervangende nieuwbouw Brunelkamp 9 
c. Nieuwbouw Simon Smitweg 7 

 
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie 
tot artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan de het college pas een 
omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan nadat de 
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft. 
 

12. Brede School West (BSW) 
De gemeenteraad heeft op 20 april 2009 besloten tot de nieuwbouw van de Brede School 
West (BSW) op de locatie aan de Van Poelgeestlaan/Vronkenlaan te Leiderdorp. 
De commissie Ruimte heeft positief geadviseerd over het fasebeslisdocument Definitiefase en 
over het Voorlopig Ontwerpvoor Brede School West van 27 oktober 2011 en het stappenplan en 
de werkwijze van het traject van Interactieve beleidsontwikkeling in de vervolgfase. 
In de raad staat het beschikbaar te stellen van krediet voor een brug om zo het Kwikstaartplein te 
ontsluiten richting Van Poelgeestlaan ter discussie. 
.  
13. Wmo beleidsplan 2011-2015 "Samen leven in Leiderdorp" 
In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht geworden en is de gemeente 
verplicht op een negental prestatievelden voor een aansluitende periode van vier jaar beleid te 
formuleren. In dit voorstel is de vraag het Wmo beleidsplan 2011-2015 als kader voor het jaar 
2012 vast te stellen, voor de uitvoering van de mantelzorgnota eenmalig in 2012 € 11.322 te 
onttrekken uit de WMO reserve en in te stemmen met bijbehorende begrotingswijziging. 

 
14. Begrotingswijziging tekort sociaal beleid 
Door de sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden zijn de kosten voor de 
uitkeringen fors toegenomen, waardoor het Inkomensbudget (I-budget) wordt overschreden. Doel 
van dit voorstel is de tekorten op het Inkomensbudget, het Participatiebudget 2010 en het tekort 
op het minimabeleid opvangen.  
 
15. Begrotingswijziging 9 en 10 boekjaar 2011 
Op de begin november 2010 vastgestelde meerjarenbegroting worden een aantal 
wijzigingen voorgesteld. De vraag aan de raad is hiermee in te stemmen. 

 
16. Voortgangsrapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2011 
Minimaal twee maal per jaar worden burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 
geïnformeerd over de financiële stand van zaken ten aanzien van de ruimtelijke projecten. De 
voorliggende rapportage geeft inzicht in de (financiële) voortgang ten opzichte van de GIG 2011. 

 
17. Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012 
In dit voostel is de vraag de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012 per 1 januari 2012 
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 
2008.  



 
18. Duurzaamheidsagenda 2011-2014 
In deze agenda zijn alle beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid bij elkaar gebracht 
teneinde de milieukwaliteit ten minste te laten voldoen aan het wettelijk minimum en ter 
verbetering van de leefomgeving. De vraag aan de raad is deze agenda vast te stellen. 
 
19. Duurzaamheidlening 
De vraag aan de raad is voor de jaren  2012, 2013 en 2014  € 100.000,- beschikbaar te stellen als 
lening aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) voor  de uitvoering van de 
duurzaamheidlening 

 
20. Vaststellen notulen van de vergaderingen van 10 oktober, 9 en 11 november 2011 en 

lijst van toezeggingen 
 

21. Ingekomen stukken  
 

22. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 8 december 2011 
De plaatsvervangend voorzitter van de raad, 

 
J.J.F.M. Gardeniers 
 
 


