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1. Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van 
Burgemeester Zonnevylle; de heer Suijkerbuijk komt iets later. 
Hij maakt melding van het feit, dat vandaag voor de 31

ste
 en tevens laatste keer de begrotingsvergadering in dit 

huis plaatsvindt. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
3. Vragenronde 
 
Afgeschoten damhert op Grotiuslaan (GL) 
De GL-fractie merkt op dat in dit geval door alle bevelstructuren heen gehandeld is en dat vindt zij zeer kwalijk. 
De jachtopziener is zeer vakbekwaam maar zij vindt het heel gevaarlijk om in een woonwijk op scherp te schieten. 
Volgens haar waren er ook andere mogelijkheden om dit probleem op te lossen en zij hoopt, dat in de toekomst 
een dergelijk probleem niet meer op deze manier wordt opgelost.  
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Wethouder Wassenaar heeft hier indringend met de politie over gesproken, ook over het feit dat er met 
jachtmunitie op het hert is geschoten en het gevaar daarvan. De politie heeft aangegeven, dat een deskundige 
jager aan het werk is geweest en hier zorgvuldig mee omgegaan is. Overigens gebeurt het meer dat herten de 
bollenvelden of dorpen ingaan, bijv. in de Bollenstreek; ook daar wordt het op deze wijze afgehandeld. Hij hoopt 
dat dit in Leiderdorp niet meer zal voorkomen maar hij is ervan overtuigd, dat ter plaatse zorgvuldig is gehandeld. 
De politie erkent dat hiervan een melding naar het gemeentehuis had moeten gegaan, maar hij begrijpt dat in de 
hectiek van het moment niet aan de Burgemeester wordt gedacht. In het vervolg zal tijdig contact met de 
Burgemeester opgenomen worden.  
 
De BBL-fractie deelt de zorgen van GL vwb het handelen van de politie. Van de politie mag juist verwacht 
worden, dat met hectische situaties omgegaan kan worden. Overigens ziet zij de hectiek van deze situatie niet zo 
goed want de politie moest toch enige tijd wachten tot de jachtopziener ter plekke aanwezig was. Zij denkt niet dat 
in dergelijke gevallen een dier verdoven zin heeft want als het dier teruggebracht wordt, zal het net zo snel weer 
het territorium uitgezet worden. Zij hoopt dat het indringende gesprek dat de Wethouder met de politie heeft 
gevoerd ertoe leidt, dat de politie een volgende keer eerst nadenkt en dan pas actie neemt.  
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2012 
 
ALGEMENE BESCHOUWINGEN FRACTIES 
 
Mevrouw Meijer spreekt namens de VVD de algemene beschouwingen uit: 
"Voorzitter, ik vind het een eer u vanavond met voorzitter te mogen aanspreken. Geen vice-vice-vice-voorzitter 
maar onze voorzitter gedurende de gehele begrotingsraad. Daarnaast hoeft u niet bang te zijn dat ik in navolging 
van wat we in de Tweede Kamer vorige week zagen u de mond zal snoeren.  
Voorzitter, collega-raadsleden, geachte wethouders, griffier, ambtenaren, alle belangstellenden op de publieke 
tribune en uiteraard ook de pers. Het gemeentebestuur is nu goed op stoom gekomen. De eerste resultaten zijn 
behaald. Als voorbeelden noemen we de Brede School Oude Dorp en de kwestie rond de parkeerplaatsen aan de 
Ommedijk. Bij de verruiming van de koopzondagen en het nieuwe park op de kleine Zandput in 't Heerlijk Recht 
heeft dit college een positieve rol gespeeld. De gebiedsvisie Willem Alexanderlaan is weer op de rit gezet. De 
oplossingsgerichte aanpak van het college zal hopelijk ook positief uitwerken bij de komst van Ikea en de 
verplaatsing van Vliko.  
De VVD is optimistisch over de uitvoering van het coalitieakkoord. Een flink aantal afspraken zijn reeds 
gerealiseerd; dat geeft vertrouwen voor verdere verwezenlijking van dit coalitieakkoord. Er blijven een aantal 
zaken die juist op dit moment onze aandacht verdienen. De Wmo, het nieuwe sportbeleid en de brede 
onderwijsvisie, en de afspraken of misschien beter de problemen bij de Sociale Dienst vormen wat de VVD betreft 
de speerpunten voor de komende periode. 
Het initiatief om door middel van wijkwandelingen een goed beeld te krijgen van wat er in de buurten leeft en 
speelt, verdient alle lof. Mensen waarderen het dat er serieus met hun zorgen en inbreng wordt omgegaan. 
Bovendien helpt het om misverstanden uit de wereld te helpen. Ook het Burgerpanel blijkt een goed initiatief. De 
presentatie van de resultaten kan wat betreft de VVD overzichtelijker en compacter. Goede terugkoppeling aan 
deelnemers én in gemeente-aan-huis is natuurlijk ook van belang. De burgerparticipatie bewijst zijn waarde als je, 
zoals dit college doet, echt wilt luisteren en er ook iets mee doet. Kortom: college ga zo door. 
Een sluitende begroting met een potje voor tegenvallers zonder dat er voorzieningen in Leiderdorp sneuvelen. Dat 
was ook voor ons als VVD het uitgangspunt. De financiële situatie van Leiderdorp vraagt om een stevige en 
gedegen aanpak. Dit college heeft in deze begroting bezuinigingen en ombuigingen aangebracht. De vertaling van 
kadernota naar begroting is wat de VVD betreft goed geslaagd. Ook wat betreft opzet en lay-out is een flinke 
verbetering te zien. De VVD zou de VVD niet zijn als we niet ook de risico’s binnen deze begroting inschatten. De 
mogelijke afschaffing van de precariorechten, het verkeersplan IVVP, de op handen zijnde overeenkomst met 
Tennisvereniging en Tennishal De Munnik, de kosten van het vertrek van de Burgemeester en de tekorten op de 
Sociale Dienst zijn nog niet gedekt in deze begroting. De vraagtekens die in onze buurgemeenten worden gezet 
bij de besparingen door het Servicepunt71 worden door mijn fractie niet gedeeld. De wethouder Financiën heeft 
aangegeven, dat we scherp aan de wind moeten varen in deze financieel en economisch ongewisse periode. Dat 
is aan dit college wel toevertrouwd. 
De Wmo: een belangrijk dossier voor de VVD en voor Leiderdorp. Het is spijtig dat de evaluatie en de nieuwe nota 
Wmo-beleid nog niet in de raad zijn geweest. Wel zijn wij vast verheugd over de omslag van de Wmo waarbij de 
zorg in plaats van aanbodgericht nu vraaggericht ingevuld gaat worden op basis van iemands beperkingen. We 
zien met belangstelling en vertrouwen het debat over de nieuwe Wmo-nota tegemoet, waarbij de voorzet van de 
Wmo-adviesraad door ons wordt meegenomen. 
De sportverenigingen en inwoners snakken naar een praktisch en concreet sportbeleid. Uitgangspunten zijn een 
gelijkwaardige aanpak voor alle verenigingen, een eenduidig subsidiebeleid en heldere doelstellingen voor zowel 
accommodatiebeleid als sportstimulering. 
Het is een goede zaak dat het jongerencentrum nu eindelijk wordt gerealiseerd. Wel hebben wij zorgen over de 
financiering van de inrichting en de exploitatie. De VVD is positief over de cultuuromslag die hier uiteindelijk 
bereikt is: participatie van de jongeren bij het Jongerencentrum. Dit is onmisbaar voor het welslagen en een spil in 
het totale jeugd- en jongerenwerk. 



NOTULEN BEGROTINGSRAAD GEMEENTE LEIDERDORP dd 9 en 11 november 2011 

 
3 

Leiderdorp is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor tal van bedrijven. Er moet hard gewerkt worden aan 
verbreding van vestigingsmogelijkheden voor ondernemers op de Baanderij, WOOON en het Winkelhof. De 
gemeente moet de ondernemers de ruimte geven, maar wel in lokale onderlinge afstemming. Hieraan moet ook 
Holland Rijnland meewerken. Mochten kantoren langs de A4 van de regio niet meer kunnen dan moet daar wel 
een alternatieve aanwending mogelijk worden. 
Leiderdorp is rijk aan kunst en cultuur, vooral dankzij de belangeloze inzet van veel inwoners. De gemeente moet 
hierin uitsluitend een faciliterende rol spelen. De bibliotheek is een waardevolle maar kostbare voorziening. De 
VVD wil deze behouden maar zal wel sterk letten op het naleven van de prestatieafspraken. Het college moet 
voorstellen uitwerken om de Sterrentuin betaalbaar te houden, zoals in de motie van maart 2011 is verwoord. 
Geld en samenwerking zijn essentieel voor de realisatie van de plannen met de polders rond Leiderdorp. Het geld 
voor de Boterhuispolder is beschikbaar maar medewerking van de agrariërs in het gebied is ook nodig. Met de 
Achthovenerpolder ligt het ingewikkelder. De verplaatsing van Vliko is één, maar voor de herinrichting van het 
gebied komt er veel meer kijken. Rijk en Provincie hebben inmiddels een wat andere visie op waardevolle 
landschappen als het Groene Hart, en de rol die de diverse overheden bij behoud en inrichting daarbij moeten 
spelen. Het college moet op zoek naar alternatieve subsidiemogelijkheden. 
Het is goed dat het groenbeheer tegen het licht wordt gehouden. Op dit punt moet er naar kostenbeheersing 
worden gekeken. Uiteraard moet hierbij in overleg met de Groengroepen niet alleen naar natuurwaarde worden 
gekeken, maar ook de beleving van groen door omwonenden moet een rol spelen. Want wat de één mooi vindt, 
wordt door de ander als hinderlijk ervaren. 
In het Waterplan ligt het accent terecht op veiligheid en waterkwaliteit. De resultaten van het onderzoek naar de 
wateroverlast in het Zijlkwartier moeten er snel zijn, waarna de problemen voortvarend moeten worden opgepakt. 
College, neem bij het steigerbeleid mee dat Leiderdorp wordt omringd door water en dat mensen daar ook in 
ruime mate van willen genieten. 
Binnenkort komt het uitvoeringsplan IVVP aan de orde. De kosten en baten moeten goed in verhouding zijn. 
Maatregelen waar de meeste mensen baat bij hebben, gaan voor en moeten in 2012 ter hand worden genomen. 
Doorgaand verkeer om Leiderdorp heen gaat hand in hand met verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor 
bewoners en bedrijven. De plannen voor betere verkeerscirculatie op de Baanderij moeten serieus worden 
bekeken. De VVD verwacht dat het college maatregelen neemt om de doorstroming te verbeteren. Ook voor de 
kwetsbare verkeersdeelnemers dienen er veilige routes te zijn. Hierbij moet vooral aandacht uitgaan naar 
kruisingen en oversteekplaatsen. 
Wat de regio betreft, heeft de VVD geen behoefte aan woorden maar aan daden. Geen notities en voorlichting 
over het regiomodel, regioraad of samenstelling van AB’s. Wel alle energie richten op het behalen van de doelen. 
Dus Vliko verhuizen, meer mogelijkheden voor vestiging bedrijven, minder bouwen, betere toedeling van sociale 
woningen aan Leiderdorpers, realisatie groenprogramma, polders inrichten, goed openbaar vervoer, minder 
schooluitval en minder voortijdige schoolverlaters. 
De VVD vindt dat de gemeente primair de taak heeft om te zorgen voor onderwijshuisvesting die voldoet aan de 
huidige eisen. De Brede School Oude Dorp en de Brede School West zijn daar uitstekende voorbeelden van. De 
leerlingenprognoses spelen bij de beoordeling van mogelijke toekomstige nieuwbouw, verplaatsing en of 
samenwerking van scholen voor de VVD een zeer belangrijke rol. Eerst de discussie over de brede onderwijsvisie 
en dan pas werken aan verdere plannen voor renovatie van de mogelijke samenwerkingsschool Hasselbraam en 
Regenboog. 
Leiderdorp kent veel formele en informele speelmogelijkheden. Een onderzoek naar mogelijke vermindering van 
het aantal formele speelplaatsen wordt door ons gesteund. Het totaal van de speelmogelijkheden moet wel gelijk 
blijven. Alle wijken moeten aantrekkelijke en veilige speelmogelijkheden hebben. In het bijzonder vraagt de VVD 
aandacht voor een speelplek in de Driegatenbrug. 
Handhaving is een belangrijk onderdeel van de openbare orde en veiligheid. Op de inzet van politie heeft het 
gemeentebestuur slechts beperkte invloed. Wel ziet de VVD extra mogelijkheden op het gebied van de 
handhaving door bijzondere opsporingsambtenaren. Wij willen het komende jaar bij de behandeling van de nota 
Integraal handhavingsbeleid dan ook serieus kijken naar de uitbreiding van hun taken en bevoegdheden. 
Met de bezuinigingen vanuit het Rijk heeft de VVD extra behoedzaam naar deze begroting gekeken. De tijd van 
leuke dingen doen, is nu echt voorbij; we moeten nu heldere keuzes maken. Voorzitter, dat is waar wij als VVD 
voor staan: zeker nu. Dank u wel." 
 
De heer Langenberg spreekt namens BBL de algemene beschouwingen uit: 
"Wij zijn net als mevrouw Meijer heel blij dat u vanavond de rol van voorzitter op u wilt nemen. Wat ik bij u mis en 
wat ik bij vorige voorzitters wel altijd zag, is die mooie ketting om uw nek maar u kunt het ook prima zonder. 
Helaas bent u te laat in de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester, maar wellicht in een ander dorp. 
Voorzitter, ik steek van wal. Gaat u mee een stukje zeilen? In de gemeente-aan-huis pagina van enkele weken 
geleden zien we een foto van onze wethouder Financiën, die aan het zeilen is. Tenminste, zo moet het lijken. 
Oplettende lezertjes – zoals Marten Toonder zijn lezers vaak aansprak – hebben natuurlijk gezien dat deze 
schipper in een mooi kostuum, compleet met stropdas, parmantig aan het roer zit. Boven de foto staat dat hij hoog 
aan de wind zeilt, terwijl echte zeilers meteen zien dat de stand van het zeil nauwelijks halve wind aangeeft. Je 
zou bijna denken dat deze foto is gefotoshopt. Dat is natuurlijk niet zo, want deze wethouder wil ons natuurlijk niet 
voor de gek houden. Hoe anders was dat enkele colleges eerder. Ik herinner mij een mooi boekje met daarin het 
collegeprogramma van het toen aantredende college, met op de voorpagina een foto van het college van b&w, 
staande op een bouwsteiger. Dit symboliseerde waarschijnlijk de grote bouwprojecten die toen actueel waren. De 
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toenmalige wethouder van Financiën, de heer Roest, was een van de collegeleden die op die steiger stonden. Uit 
goede bron heb ik echter vernomen, dat deze heer Roest op het fotomoment met koorts thuis op bed lag, en dat 
zijn hoofd later op de foto is gemonteerd. Dat zijn kop later door de Touwbaan-affaire echt zou rollen, kon toen nog 
niemand bevroeden. Hoe het met de kop van de huidige wethouder afloopt, valt nog te bezien.  
Voorzitter, laat ik de metafoor van het zeilen maar even vasthouden. Toen dit college in 2010 uit de haven vertrok, 
was een van de doelstellingen de relatie met de burger te verbeteren. Er werd om dit doel te bereiken zelfs een 
vierde wethouder aan de bemanning toegevoegd. Overigens zat het college toen op een andere boot, de boot van 
Wethouder Van der Eng zou immers veel te klein zijn voor dit college. Dat de burgemeester met de haven in zicht 
inmiddels buiten de boot is gevallen, heeft zoals u weet daar niets mee te maken. Verheugend is het dat 
Leiderdorp een sterke nieuwe burgemeester kan verwachten, een burgemeester, die met oog voor het 
democratische proces en een open oog en oor voor de burger Leiderdorp naar de toekomst zal begeleiden. In 
mijn jeugd las ik met veel plezier de boeken van de Kameleon. U herinnert zich wellicht de tweeling Hylke en 
Sietse Klinkhamer die met een motorvlet de wildste avonturen beleefden op de Friese meren. De zeiltocht van dit 
college beleeft echter weinig wilde avonturen, het heeft meer iets van een dobbertochtje. Beslissingen worden 
angstvallig vermeden, de zeiltocht wordt gekenmerkt door een grote windstilte. In de 10 jaar dat ik nu raadslid ben, 
is het nog nooit zo rustig geweest. Geen grote politieke dilemma’s, geen overvolle agenda’s, dus waarom vier 
wethouders?  
Voorzitter, laten we even het anker uitgooien en enkele serieuze zaken bespreken. BBL wil vandaag enkele 
onderwerpen aan de orde stellen die veel Leiderdorpers raken. Om te beginnen de woningmarkt, en de rol van de 
gemeente en de woningbouwcorporaties in deze markt. De schaarste op de woningmarkt, en dan bedoel ik de 
sociale huurmarkt, is in onze regio schrijnend groot. Wachttijden van 8 tot 10 jaar zijn geen uitzondering. In de vrije 
sector zien we het omgekeerde: woningen staan vaak meer dan een jaar te koop. Onze Wethouder Maat kan 
daarover meepraten. De gemeente zou zich expliciet moeten richten op de groei van het aantal sociale woningen 
in Leiderdorp. Ook BBL vindt met dit college dat er voor grote bouwprojecten geen plaats meer is. Maar dat 
betekent niet, dat er niet meer kan worden gebouwd. BBL heeft het college gevraagd de nog beschikbare locaties 
als de Driemaster en het Samsonveld expliciet te bestemmen voor sociale woningbouw. Het antwoord was 
tekenend voor dit college: een verwijzing naar de gangbare verdeling van 30% sociale huurwoningen, en daar blijft 
het bij. Maak hier nou eens een keuze, college, en doe dat waar Leiderdorpers behoefte aan hebben. Je hebt 
geen woonbehoefteonderzoek nodig om te weten, dat juist aan sociale woningbouw grote behoefte bestaat. Dan 
de rol van Rijnhart Wonen. Het gaat met makelaars over het algemeen erg slecht. De woningverkopen gaan met 
het tempo van een slak op een teerton. In Leiderdorp is er echter één makelaar die goede tijden beleeft. Deze 
makelaar zit aan de Bolderikkamp, aan de gevel is dat goed te zien. Vroeger was dat een woningcorporatie, die 
sociale woningen bouwde en beheerde. Nu maakt deze woningcorporatie miljoenen winst met de verkoop van 
deze sociale woningen. In plaats van deze winst weer op grote schaal in te zetten voor nieuwbouwplannen of 
verbetering van de bestaande voorraad wordt deze grotendeels ingezet om verliezen uit het verleden te 
compenseren. Verliezen overigens veroorzaakt door bijv. De Ommedijk, een project duidelijk een maatje te groot 
voor Rijnhart Wonen, zoals de directeur in het gesprek dat ik vorige week met hem had zelf ook aangaf. In dit 
gesprek met de heer De Vries werd duidelijk, dat Rijnhart Wonen zich mede laat leiden door de angst voor 
beroepsprocedures en daarom niet met voorstellen komt. Ook onze roep om verbetering van bestaande locaties, 
en mogelijke uitbreiding van deze locaties, werd door Rijnhart Wonen niet adequaat opgepakt. Wij doelen daarbij 
op bijv. de Brittenburg en de flats aan de Pinksterbloem. Wij dringen er bij het college op aan de ernst van de 
situatie in te zien en daar naar te handelen. Maak zelf de keuze voor sociale woningbouw en laat de 
woningcorporaties hier zelf werk maken. Met nadruk zeg ik corporaties, ook met andere dan Rijnhart Wonen 
kunnen wij ons doel bereiken.  
Een ander onderwerp is de samenwerking met de Sociale Dienst Leiden; ook de VVD maakte daar terecht een 
punt van. Deze samenwerking blijft BBL grote zorgen baren. In een werkgroep vorige week werd nogmaals pijnlijk 
duidelijk, dat de gerezen problemen nog steeds niet naar tevredenheid zijn opgelost. De toegezegde rapportages 
blijven onvolledig, een goed sturingsinstrument is daarmee niet beschikbaar. De huidige economische situatie 
maakt het beroep op sociale voorzieningen steeds groter. BBL blijft er dan ook op aandringen de gerezen 
problematiek steviger aan te pakken. Kennelijk wordt Leiden op dit onderwerp bestuurd door een wethouder die 
zijn zaakjes niet op orde heeft en wordt Leiderdorp daar de dupe van. Hoe goed onze eigen wethouder ook zijn 
best doet, en daar twijfelt BBL niet aan, het schijnt weinig effect te hebben. BBL blijft dit onderwerp dan ook scherp 
volgen. Wat betreft Servicepunt71 maakt BBL zich wel grote zorgen of de beoogde besparingen wel zullen worden 
gehaald. Gaat Servicepunt71 de ambities waarmaken of wordt het een bestuurlijke moloch?  
Voorzitter, ik memoreerde zojuist het bestaan van werkgroepen. Werkgroepen met een tijdelijk karakter, met een 
duidelijke taakomschrijving, daar heeft BBL geen moeite mee. Als voorbeeld noem ik de werkgroep Inrichting 
nieuw gemeentehuis. Deze werkgroep heeft een concreet doel en kan op korte termijn worden opgeheven. Ook 
de werkgroep Financiën, die geen tijdelijk karakter heeft, krijgt onze steun. Hier worden goede afspraken gemaakt 
over bijvoorbeeld de lay out van de begroting. Onder deskundige no-nonsens leiding van de heer Cooijmans 
worden goede aanzetten gegeven daar waar het de structuur van de financiën betreft, waardoor de raad haar 
werk beter kan doen. Een compliment naar die werkgroep en haar voorzitter is daarmee op zijn plaats. Een 
tweede werkgroep die goed werk verricht, is de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing. Het doet BBL goed dat deze 
werkgroep heeft geconcludeerd, dat verandering van het commissiestelsel niet nodig is. Een goed initiatief is de 
organisatie van het politiek café. In de Hollandsche Tuyn vond het eerste politiek café plaats, maar helaas stonden 
de burgers nog niet in de rij om er bij te kunnen zijn. Wel veel vertegenwoordigers van belangenorganisaties, maar 
het doel is juist de burger zelf te bereiken. Helaas was ook de wethouder Burgerparticipatie een opvallende 
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afwezige. Zo zie je maar, niet iedereen stelt zo de juiste prioriteiten. Gelukkig komen er nog een paar cafés en als 
deze wethouder er dan nog is, zien we hem daar hopelijk wel. BBL stelt voor het bestaan van zowel een 
regiocommissie als een regiowerkgroep te heroverwegen. Voor de duidelijkheid is het wellicht beter ons te 
beperkten tot één commissie. BBL roept de raad op zich te bezinnen op het aantal werkgroepen. Bij belangrijke 
onderwerpen hoort het college niet de werkgroepen maar de raad zelf te informeren, die dan kan besluiten hoe te 
handelen. De werkgroep WWB die afgelopen dinsdag bijeen kwam, kreeg pas rond 15.00h die middag de stukken 
voor de vergadering. Dat kan natuurlijk niet, zo kan er van degelijke voorbereiding geen sprake zijn. Er was 
nauwelijks nieuwe informatie beschikbaar en die had net zo goed schriftelijk kunnen worden gegeven. Laten we 
ervoor zorgen dat we onze tijd nuttig besteden, dan blijft ook de motivatie van vooral burgerraadsleden op het 
gewenste niveau.  
Voorzitter, in onze buurgemeente Oegstgeest vergeleken fracties de financiële situatie van die gemeente met die 
van Griekenland. Ik zal dat niet doen, ik ken immers de situatie in Griekenland onvoldoende. Leiderdorp staat er 
echter zeker niet zo slecht voor als Griekenland. Maar in deze begroting is de septembercirculaire niet verwerkt. 
Deze circulaire werd pas op 1 november aan de raad ter beschikking gesteld. Als u denkt: dat is ook vreemd want 
de septembercirculaire komt toch ook in september, dan geef ik u groot gelijk. De septembercirculaire werd door 
het college op woensdag 21 september ontvangen, de dag na Prinsjesdag. De wethouder Financiën had direct na 
ontvangst in actie moeten komen en het voor Leiderdorp in de circulaire aangekondigde tekort van ruim € 86.000 
aan de raad moeten melden. Dit tekort had ook meteen in de begroting moeten worden verwerkt, met natuurlijk 
een bijbehorende dekking. De begroting bevond zich toen in afrondende fase, dus dit had goed gekund. Helaas 
heeft de wethouder zich niets aangetrokken van de actieve informatieplicht door deze circulaire pas na zes weken 
aan de raad te melden. Jammer dat deze wethouder na anderhalf jaar nog steeds niet beschikt over voldoende 
politiek inlevingsvermogen. Deze begroting, die in de pers met trots werd gepresenteerd als sluitend, is dus 
helemaal niet sluitend. We vragen het college nog voor de vaststelling van de begroting komende vrijdag met een 
dekkingsvoorstel te komen. BBL heeft technische vragen gesteld over de mate waarin leges kostendekkend zijn. 
Ook hier weer een kenmerkend antwoord: ja, ze zijn kostendekkend, op uitzonderingen na. BBL wil echter een 
gespecificeerd overzicht van gemaakte kosten, de hoogte van de leges en het verschil daartussen met een 
bijbehorende verklaring. Dit overzicht is voor BBL noodzakelijk om deze begroting te kunnen beoordelen. Het 
moet toch niet zo'n probleem zijn om die cijfers aan te leveren want in de beantwoording op de technische vragen 
heeft het college immers gezegd, dat sommige leges kostendekkend zijn en daarvoor heb je natuurlijk de 
beschikking van de juiste cijfers nodig.   
Voorzitter, ook de langste reis begint met de eerste stap. Het college heeft de eerste stappen gezet, maar veel 
vaart zit er nog niet in. BBL is blij dat er nu eindelijk schot zit in de kwestie van De Munnik, hoewel zij zich wel 
afvraagt waar het geld vandaan moet komen. Ook zijn wij blij dat de bewoners in de omgeving van de Ommedijk 
nu weer op goede voet met de gemeente leven. Jammer dat er toch weer een gang naar de rechter nodig was om 
de gemeente en Rijnhart Wonen in actie te krijgen. Ook de wijkwandelingen zijn een prima initiatief, maar BBL 
wijst er wel op dat gewekte verwachtingen wel nog even gerealiseerd moeten worden. Het adequaat bijhouden 
van de vorderingen van de gemaakte toezeggingen is daarvoor cruciaal. Nu had ik in mijn verhaal de volgende zin 
opgenomen: "Op de gemeentelijke site staat de stand van zaken van juni 2011, niet erg actueel dus"; vanmiddag 
kreeg ik een mailtje dat die stand is bijgewerkt t/m vandaag. Het is goed te weten dat de burgers nu kunnen 
checken hoe het staat met de afwerking van hun wensen. BBL is ook blij dat het jongerencentrum nu eindelijk 
body krijgt. Wel blijft het zaak er goed op te letten, dat de kosten in verhouding met het beoogde resultaat blijven. 
Wij wensen het college behouden vaart met de verdere zeiltocht en wij wensen de raad toe, dat zij haar 
controlerende en kaderstellende taak serieus neemt.  
Voorzitter, ik eindig met een woord van de dag voor Wethouder Van der Eng, een woord van de dag dat hij wat 
ons betreft elke dag kan gebruiken en dat is het woord ACTIE! Dank u." 
 
Mevrouw Hamer spreekt namens D66 de algemene beschouwingen uit: 
"Voorzitter, leden van de raad, college en mensen op de publieke tribune. D66 is een partij die gelooft in mensen, 
die mensen in staat wil stellen zich te ontwikkelen, eigen verantwoordelijkheid te nemen, te blijven groeien, ook in 
tijden van crisis. Voor ons ligt de begroting 2012. Deze begroting komt, net zoals de vorige, in crisistijd. Tov vorig 
jaar is veel duidelijk geworden, maar ook heel veel nog niet. De regering schuift veel van haar problemen af op de 
gemeenten. Wij hebben besloten Rijksbezuinigingen een op een door te laten werken op het lokale 
uitgavenpatroon. Dat gaat pijn doen. Het zal vaak strijdig zijn met wat wij zouden willen met de maatschappij. De 
verleiding is dan ook groot het Rijksbeleid lokaal te corrigeren. Echter, los van het feit dat je dat als gemeente 
maar kort kunt volhouden, is het ook fout. Het is verstandig te laten zien waar het kortzichtige beleid van dit 
Kabinet toe leidt.  
Wij willen onze complimenten geven aan onze wethouder, het college en de ambtenaren. Er zit veel werk in deze 
begroting die duidelijker is dan ooit. Hij is beknopter, maar ook beter doordat op veel meer terreinen concrete 
doelen worden gesteld. We hebben er alle vertrouwen in dat deze ontwikkeling in de komende jaren zal worden 
doorgezet. Het college stelt zich met deze begroting transparant en controleerbaar op, waardoor de raad een 
instrument in handen krijgt waarmee verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt. Hierbij maak ik één 
uitzondering: wat betreft het aanscherpen van de doelen tav veiligheid is er voor onze nieuwe, wellicht vrouwelijke 
burgemeester nog veel te doen.  
We hebben aan het begin van deze collegeperiode de keuze gemaakt pas op de plaats te maken. We maken 
projecten, zoals het gemeentehuis, jawel duurzaam, op tijd en binnen budget af, om ons vervolgens even te 
bezinnen op nieuwe projecten. Dit is geen stilstand: ontwikkeling is nl. meer dan bouwen, uitbreiden en fysiek 
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groeien. Niet-doen is iets anders dan niets-doen. Ontwikkeling heeft ook te maken met rust creëren in je dorp, met 
draagvlak en overleg, met nadenken over de toekomst, samen met de inwoners, ondernemers en het 
maatschappelijk middenveld, voor hen zitten we hier tenslotte. De raad heeft deze raadsperiode een werkgroep 
Bestuurlijke vernieuwing ingesteld en dit jaar een eerste politiek café georganiseerd. Het college heeft dit jaar 
serieus werk gemaakt van het herstel van de relaties met de burger: de discussie rond de brede scholen is uit het 
slop getrokken, er is een Burgerpanel ingesteld en er zijn 16 wijkwandelingen geweest. Voor de burger levert dat 
concreet het volgende op: klein ongemak wordt weggenomen, het gevoel dat je als burger serieus genomen wordt 
maar ook het besef dat er grenzen zijn aan wat mogelijk is: dat ook de gemeente niet een pot met goud heeft 
gevonden aan het einde van de regenboog. D66 is zeer tevreden over de inspanningen van het college op al deze 
punten. Er valt te merken dat er een andere wind waait. Er is noodzakelijk herstelwerk verricht en dat betaalt zich 
op langere termijn uit, ook in financiële zin, want gebrek aan communicatie en overleg kost door juridische 
procedures en stagnatie veel geld. Maar D66 vindt dat er nog meer mogelijk is. Veel mensen voelen zich 
betrokken bij hun eigen leefomgeving en willen dat ook in daden omzetten. We zullen een motie indienen om het 
college op te roepen mensen hierin te stimuleren. Een goed voorbeeld zijn de speeltuintjes. Voor veel 
speeltuintjes geldt dat ze versleten, weinig gebruikt en nauwelijks uitdagend zijn. Om veiligheidsredenen haalt de 
gemeente ze weg. Maar er zijn genoeg burgers die zelf de handen uit de mouwen willen steken. En dat geldt bijv. 
ook voor kleinschalig groenonderhoud. Vandaag stond op de voorpagina van het Leidsch Dagblad dat de 
prijswinnaar van het mooiste zwembad, de gouden zwembad-award, van Zuid-Holland door vrijwilligers wordt 
gerund. Laten we net als daar, in Leimuiden, dergelijk initiatief ondersteunen. Veel van wat we nu in dit dorp aan 
voorzieningen hebben, zoals sportverenigingen, is uit particulier initiatief ontstaan. Nu houdt de gemeente die 
voorzieningen in stand. Maar zij zijn het cement van de samenleving, we hechten er waarde aan. Maar de 
gemeente moet steeds scherpere keuzes maken. En die keuzes moeten volgens ons een zekere logica volgen. 
Op dit moment is dat niet altijd het geval, bijv. doordat er in de loop der tijd scheefgroei is ontstaan tussen de 
verschillende voorzieningen. Onlangs werd in het Leiderdorps Weekblad het SCW vergeleken met de bibliotheek. 
Geen gelukkig voorbeeld omdat daar in geldstromen zeker niet het grote verschil tussen zit zoals werd 
gesuggereerd, maar het aantal mensen dat er gebruik van maakt, loopt wel sterk uiteen: van honderden bij het 
SCW tot tienduizenden bij de bibliotheek. De vraag rijst dan: wat willen we uitgeven per gebruiker? Echte 
scheefgroei komen we tegen bij de sportverenigingen. D66 is enorm geschrokken van de afspraken uit het 
verleden en de enorme verschillen die uit de sportnotitie van begin dit jaar naar voren kwamen. De ene vereniging 
krijgt geen subsidie maar betaalt wel € 7,50 pacht per m2, het terrein van een andere vereniging wordt bijna 
volledig door de gemeente onderhouden en daar staat dan € 0,30 pacht tegenover en dan hebben we het over de 
binnensport verenigingen nog niet gehad. Met een economische crisis, een gemeente die kritisch moet kijken naar 
uitgaven en een nieuw sportbeleid in de binnenkort verwachte Sportnota is het tijd voor omdenken. Laten we eens 
buiten de gebaande paden lopen, eens kritisch en creatief zijn, een eerlijker verdeling van de beschikbare gelden 
nastreven en vooral eens bedenken wat we eigenlijk over hebben per sporter. Voor D66 is een voetballer 
evenveel waard als een basketballer.  
Leiderdorp heeft een stevig vergrijzende bevolking. De zilveren generatie heeft hier haar plek gevonden. We 
hebben goede intra- en extramurale zorg, een Woonzorgcombinatie (de Ommedijk) en zelfs het Winkelhof wordt 
onder toeziend oog van de jeugd een keer per jaar door onze ouderen onveilig gemaakt. De jongvolwassenen in 
Leiderdorp vergeten we eigenlijk een beetje. We hebben eindeloos gebouwd: dure villa’s en sociale woningbouw 
maar wat nou als je tussen de 18 en de 28 bent, werkt, studeert of daar misschien net mee klaar bent? Dan is er 
in dit dorp nauwelijks woonruimte te vinden. Je kunt hier wel 50 m2 huren om je meubels op te slaan, maar niet 
om te wonen. Zoals iemand onlangs zei: ”we jagen die groep het dorp uit”. Maar de jongvolwassenen hebben we 
heel hard nodig. Zij zijn het die ons hockeyteam coachen en trainen, zij zijn belangrijke consumenten voor de 
detailhandel, zij stromen straks door naar de talrijke eengezinswoningen in dit dorp, hun kinderen gaan hier straks 
naar de kinderopvang en naar school. Scholen die alleen kunnen voortbestaan en kwaliteit kunnen leveren als er 
genoeg leerlingen zijn. En juist dat onderwijs is zo belangrijk voor de hele samenleving. Kortom, zij zijn belangrijk 
voor de evenwichtige bevolkingsopbouw die dit dorp op lange termijn levend houdt. Veel ruimte om uit te bereiden 
is er niet meer. Inbreiden is dus waar we naar moeten kijken, liefst samen met de bouwsector, die te maken heeft 
met een stagnerende traditionele woningmarkt, out of te box zouden we willen denken. Wat als we wonen en 
werken zouden combineren. Een startende jongere heeft geen paleis nodig, maar een studio met een keukentje, 
eigen sanitair en een slaapkamertje is voor velen al een enorme vooruitgang. D66 ziet de Driemaster-locatie als 
een locatie bij uitstek voor starterswoningen. En volgens D66 lenen ook bepaalde stukken op de Baanderij zich 
uitstekend voor wonen in combinatie met bedrijvigheid. We realiseren ons dat dit voorbereiding vergt, dat het tijd 
nodig heeft, maar ons dorp houdt niet op bij de gemeentegrens. Onze medespelers, regio, Provincie en Rijk, zijn 
op dit gebied aan het bewegen. Als we in de toekomst wat willen, zullen we daar nu voorbereidingen voor moeten 
treffen. D66 zal dan ook een motie indienen waarbij we het college oproepen de mogelijkheden tot vernieuwing en 
de combinatie van wonen en ondernemen mogelijk te maken.  
D66 kijkt met genoegen terug op het afgelopen jaar, en ja, er zijn altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn. 
Maar het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Ik wil graag afsluiten met de volgende anekdote: een wandelaar 
loopt door het bos. Aan het eind van het bos bereikt hij de rivier. Daar zoekt hij een brug of een doorwaadbare 
plaats om over te steken, maar kan die niet vinden. Na een tijdje zoeken ziet hij een boer en roept hem toe: “weet 
jij hoe ik aan de andere kant kan komen?” Waarop de boer antwoordt: “daar ben je toch al?”  
Ik dank u voor uw aandacht." 
(De heer Suijkerbuijk arriveert in de vergadering.) 
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De heer Gardeniers spreekt namens het CDA de algemene beschouwingen uit: 
"Voorzitter, leden van de gemeenteraad, college en andere aanwezigen. Vandaag bespreken wij de tweede 
begroting van dit college. Anderhalf jaar nadat zij het ruime sop heeft gekozen, is het goed daarbij ook een 
tussenbalans op te maken. De begroting 2012 begint met de tekst: “Economisch tij raakt ook Leiderdorp. De 
financieel-economische crisis heeft ook de overheid bereikt. Leiderdorp kan de begroting niet meer sluitend krijgen 
zonder forse bezuinigingen door te voeren.” Het college spreekt over woelige baren en moeilijke tijden. 
Beeldvorming. Het is maar hoe je iets wilt presenteren, zeker als je in scheepvaarttermen wilt spreken. Van belang 
is het antwoord op de volgende vraag: is het nu die genoemde financieel-economische crisis of zijn het de 
beleidsvoornemens van dit college die de oorzaak zijn van het niet meer sluitend krijgen van de begroting zonder 
bezuinigingen door te voeren? Voor het CDA lijkt het meer op een storm in een glas water. Wat is het geval en 
laten we daarvoor de kadernota erbij halen: nieuw beleid voor 2012 komt op € 643.000. We zien o.a. 
areaaluitbreiding en het waterplan, waar bij besluitvorming geen dekking voor werd aangegeven, nu terugkomen. 
Ondanks toezeggingen in de pers zien wij nog steeds geen dekking voor de uitbreiding van het college naar vier 
wethouders. Het moet maar op het jeugdbeleid, Wmo en andere zaken worden afgewenteld. Mooie woorden 
staan er in de begroting, echter, dadendrang ontbreekt. Het lijkt meer op: geen daden, maar woorden. Nog meer 
onderzoek door derden, nog meer woorden, nog meer uitstel, maar hoe verder? Het lijkt zo meer op een 
vooruitschuifcollege. Worden de 
Voorzitter, ik heb het nu wel over mooie woorden maar het moet het CDA van het hart, dat er veel slordigheden in 
de begroting staan of nog erger: onduidelijkheden. Dat de wethouder in zijn advertentie in het Leiderdorps 
Weekblad de begroting leesbaarder dan ooit noemt, begrijpen wij dan ook niet helemaal. Een voorbeeld uit 
hoofdstuk 6 Brandweer en rampenbestrijding wil ik u niet onthouden. Ik citeer: “Wij willen een krachtige 
brandweerorganisatie is in een complexe samenleving toch effectief en efficiënt het hoofd kan bieden aan steeds 
ingewikkelder en ingrijpender incidenten.” Begrijpt u het? Om in watertermen te blijven: deze zin lijdt schipbreuk. In 
deze tijd waarin veiligheid ook op gemeentelijk gebied een steeds grotere rol gaat spelen, zien we dan even 
verderop onder het kopje Wat willen we bereiken: "voorbereid zijn om snel en vakbekwaam te kunnen reageren". 
En hoe gaat dit college dat dan doen? Juist, ze halveert de rampenoefeningen. 
Voorzitter, het CDA wil enige punten van de begroting nader beschouwen. Het is naar onze mening niet de 
bevoegdheid van de raad om op instellingsniveau subsidies te bepalen. Dat is een bevoegdheid van het college. 
Wij blijven het dan ook een gotspe vinden, dat het college zonder slag of stoot akkoord gaat met een bezuiniging 
op het SCW van € 60.000. Het druist tegen elk bestaand beleid in. Juist nu het weer stukken beter gaat met het 
SCW. Wij blijven ons dan ook afvragen of de wal het schip niet gaat keren, zeker als je preventief werken 
belangrijk vindt. Je moet, naar de mening van het CDA, juist investeren in jongeren. Daarnaast zien we weinig 
samenhang met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Jongeren en ouders kunnen daar binnenlopen bij kleine 
problemen en opvoedvragen. Waarom niet eerst de positieve activiteiten van SCW benutten? Laat 
kinderen/jongeren door gebruik te maken van georganiseerde activiteiten vooral van elkaar leren. Hebben we niet 
allemaal hetzelfde doel, nl. voorkomen van criminaliteit of uitsluiting van deelname aan het normale 
maatschappelijk leven? Het CDA wil allereerst inzetten op een positieve benadering van elk kind. Daarom wil het 
CDA een betere verdeling van de middelen voor jeugdwerk. Wij willen dat er geld beschikbaar is en blijft om zo 
vroeg mogelijk te investeren in de toekomst, de kinderen en jongeren van Leiderdorp. Als kinderen daarbij leren 
hun eerste probleempje zelf op te lossen dan is dat een win-win situatie. Een blij kind en geen hulpvraag bij het 
CJG. We noemden het al, het CJG is dit jaar van start gegaan met de uitvoering van taken met een wettelijke 
basis zoals consultatiebureau, schoolarts, jeugdmaatschappelijk werk en opvoedbureau. Er wordt vraaggericht 
gewerkt en samengewerkt om opvoedproblemen te beperken en te voorkomen. Zoals bekend staat de 
decentralisatie van jeugdzorg maar ook van passend onderwijs gepland vanaf 2012. Het CDA ziet graag dat het 
CJG bij deze transitie betrokken wordt. Wij vinden, dat alles wat lokaal kan lokaal moet worden uitgewerkt. 
Met de Wmo-beleidsnota (2009-2012) Waar meedoen toe leidt heeft Leiderdorp een goede start gemaakt. (De 
waardering voor de uitvoering van Wmo-aanvragen door het team van de gemeentewinkel werd zelfs door 
mystery gasten met een eerste prijs beloond.) Voor het CDA zijn de aangekondigde decentralisaties een zorgpunt 
voor de gemeente waarop tijdig moet worden ingespeeld. De gemeenten wacht immers een immense, nieuwe 
zorgtaak. Er wordt toegewerkt naar meer zorg en hulp in reguliere levensloopbestendige woningen en minder in 
zorginstellingen. De AWBZ hevelt extramurale zorgbegeleiding over naar de (compensatieplicht van de) Wmo. 
Ook hulpmiddelen waarvoor in 2009 een apart budget bestond, worden nu door het Rijk bij de algemene Wmo- 
middelen ondergebracht. Deze aanpassingen kunnen toch extra kostenverhogend uitvallen. Het CDA wil hierbij 
extra de vinger aan de pols houden. Daarnaast: kan het college een schot voor de boeg geven wat zij van plan is 
het komende jaar te doen? Wij vinden van deze grote ingrijpende operatie niets terug in de begroting. 
Naar de mening van het CDA is het een gemis, dat het regiobeleid erg magertjes aan de orde komt in deze 
begroting. Dit terwijl Leiderdorp al jaren als één van de trekkers in de regio wordt beschouwd. Juist in deze tijden 
moeten we in de regio op het voorsteven staan. Holland Rijnland, de Oude Rijn-zone, hadden –  gezien de impact 
die daar genomen beslissingen kunnen hebben voor Leiderdorp –  toch wel enige extra aandacht mogen krijgen. 
Dat wij met een zeilende wethouder uit het Hollandse Meren-overleg stappen, vinden wij met één van de grootste 
jachthavens in de gemeente en een nog te ontwikkelen HSL/W4-gebouw nog steeds onbegrijpelijk. We hebben 
juist partners nodig om in de toekomst niet alléén met de exploitatielasten van ruim € 200.000 voor dit gebouw te 
blijven zitten.  
Nu in 2013 een verbod op glyfosaat (een bestanddeel van het reinigingsmiddel Roundup) voor de gemeenten zal 
ingaan, is het verwonderlijk dat er nog onderzoek wordt aangekondigd naar mogelijke vervanging. Pas bij navraag 
kwam alsnog het antwoord, dat het komende jaar naar alternatieven voor onkruidbestrijding zal worden gezocht. 
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Het CDA is erg benieuwd naar deze alternatieven, wetende dat borstelen ook milieuvervuiling met zich meebrengt 
en daarnaast een grote aanslag is op de kwaliteit van de wegen en fietspaden. Ook de heetwatermethode is vele 
malen duurder dan de nu gebruikte DOP-methode. 
Dan komen wij bij de reductie van de speeltuintjes. Het lijkt erop dat het college het antwoord al weet op het 
onderzoek naar het aantal formeel ingerichte speelplaatsen. In de afgelopen paar jaar is het aantal al 
teruggelopen van 94 naar 90. Nu moet het terug naar 70. De raad heeft geen specifieke kaders voor dit onderzoek 
mogen geven en naar de mening van het CDA is het ook in strijd met bestaand beleid, dat o.a. stelt dat jeugd 
gestimuleerd moet worden juist meer te bewegen en ook dat overgewicht dient te worden tegen gegaan. De 
jongste jeugd zal nu in de toekomst (soms drukkere) wegen moeten over steken om bij de speelplaatsen te 
komen. Het college geeft het zelf aan in haar advertentie. De speelplaatsen spelen een grote rol in de openbare 
ruimte. Ze dragen ertoe bij dat, doordat kinderen, jeugd en jongeren (ik voeg hier graag ouders, grootouders en 
buurtgenoten aan toe) elkaar in informele sfeer ontmoeten, dit de sociale vaardigheden en samenspel bevordert. 
Het CDA kan het hier volledig mee eens zijn. Zij begrijpt de voorgenomen reductie van het aantal speeltuintjes dan 
ook in het geheel niet. Voor het CDA is dit de beoogde bezuiniging van € 25.000 niet waard. Ter informatie: 
ongeveer 100 reacties hebben wij tot nu toe ontvangen op onze advertentievraag over de speeltuintjes. Er zit er 
niet één bij die de voorgenomen afbraak begrijpt. 
Het CDA verbaast zich over het feit, dat er in de begroting niets meer terug te vinden is over de toezegging van 
het college aan de raad over de vestiging van zogenaamde burgerservicepunten. Komt er nu dus geen in de 
Ommedijk? En hoe staat het met het servicepunt in de bibliotheek? Over ontbreken in de begroting gesproken: de 
raad heeft uitvoerig stil gestaan bij het Waterplan. Het enige icoon dat we nu daadwerkelijk terug kunnen vinden, 
is de Buitenhofvijver. Zo lijkt het alsof er komend jaar dus niets wordt gedaan aan de droge voeten van mn het 
Zijlkwartier. 
Voorzitter, ik ga afronden. Is er dan zo weinig positiefs te melden over deze begroting? Natuurlijk wel, maar 
aangezien het college een aantal van deze zaken al in een paginagrote advertentie heeft toegelicht, leek ons dát 
in het kader van deze beschouwingen verder overbodig. Last but not least willen wij de ambtelijke organisatie 
bedanken voor de uitvoerige toelichtingen die we hebben mogen ontvangen.  
Ik eindig met Gods zegen voor u allen." 
 
De heer In 't Veld spreekt namens GL de algemene beschouwingen uit: 
"Voorzitter, mederaadsleden, burgerraadsleden, griffier, leden van het college, aanwezige ambtenaren, leden van 
de pers, overige aanwezigen, dames en heren. Wij behandelen vandaag de begroting 2012-2015, waarin in 
totaliteit ca € 79 miljoen omgaat en waarin bezuinigingen zijn verwerkt die oplopen tot ongeveer € 1 miljoen in 
2015. Daarbij bekruipt mij een dubbel gevoel. We doen dit namelijk terwijl buiten deze zaal het nieuws nu al enige 
maanden gedomineerd wordt door de eurocrisis, het falende casino-kapitalisme, falend toezicht op landen en 
banken, de graai- en bonussencultuur, schuldafwaarderingen, faillissementen van landen, etc. En dan gaat het 
niet over een miljoentje maar over vele honderden miljarden. Welke gevolgen gaat dit voor ons hebben? Het lijkt 
me dat typische GL-waarden als grenzen aan de groei, terugkeer naar de menselijke maat, sociale cohesie, 
niemand buiten deze maatschappij, verantwoorde integratie, goed onderwijs, duurzaamheid en consuminderen 
hierdoor weer aan actualiteit winnen. Het dubbele gevoel dat ik bij het lezen van deze begroting krijg, wordt nog 
eens sterker wanneer ik lees dat het college de meicirculaire van het Gemeentefonds als uitgangspunt heeft 
genomen. Ik begrijp dat dat niet anders kan als je de begroting op tijd klaar wilt hebben. Het betekent echter dat 
de effecten van de miljoenennota en de kosten van overheveling van taken van Rijk naar gemeenten nog niet in 
deze begroting zijn verwerkt. Ondertussen zit de landelijke economie nog steeds in een dal, waardoor het aantal 
uitkeringsgerechtigden eerder zal stijgen dan dalen. Weliswaar heeft Leiderdorp voor de jaren 2012, 2013 en 2014 
een extra post onvoorzien van ongeveer € 100.000 in de begroting opgenomen, maar gezien het eerder 
geschetste beeld lijkt dit toch wel een erg mager bedrag. De vraag rijst dan ook of een gemeentebegroting 
überhaupt voldoende buffer kan hebben, gezien de komende ontwikkelingen. Zijn we dan alleen met een rituele 
dans bezig of kunnen we wel degelijk sturen op de toekomst?  
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn raad en college nu ongeveer anderhalf jaar onderweg. 
Een mooi moment om te evalueren wat er is bereikt, in hoeverre het coalitieakkoord is uitgevoerd en hoe het 
ervoor staat met de realisatie van het verkiezingsprogramma van GL. In ons verkiezingsprogramma staan 
begrippen als de menselijke maat, kleinschaligheid, duurzaamheid, transparantie, herstel van vertrouwen tussen 
de inwoners en de politiek, en meer aandacht voor kunst en cultuur centraal. Verder vinden wij dat de gemeente 
duurzaamheid en CO2-reductie moet bevorderen, het groene karakter van Leiderdorp moet worden behouden of 
daar waar mogelijk moet worden uitgebouwd en wij vinden dat Leiderdorp zich moet omvormen van een 
groeigemeente tot een beheergemeente. Dat betekent ook dat er geen nieuwe grootschalige bouw- en 
infrastructurele projecten meer moeten worden gestart. Wij willen minder verkeersdrukte in het dorp en goed 
openbaar vervoer in alle wijken. Daarom is het belangrijk dat er geen Ringweg Oost komt, dat de Engelendaal 
wordt opgewaardeerd van vier naar twee autobanen en vrije busbanen, en dat het doorgaande verkeer buitenom 
moet worden geleid. Verder is het voor ons belangrijk, dat de bibliotheek gedurende de wintermaanden ook op 
zondagmiddag open is, en dat het MEC en de schooltuinen worden behouden. Deze punten hebben we in 
belangrijke mate ook weten in te brengen in het coalitieakkoord. Daarom zetten we ons in alle opzichten in voor de 
uitvoering van dit akkoord, dat ook ons akkoord is. Het college heeft een overzicht verstrekt van de geboekte 
voortgang op de uitvoering van het akkoord en we zijn bijzonder tevreden, dat na anderhalf jaar nagenoeg de helft 
van de voorgenomen plannen is uitgevoerd. Een compliment aan het college is hiervoor op zijn plaats. Want 
ondanks de krappe manoeuvreerruimte is hiermee effectief gestuurd op de toekomst. Ik licht er een paar voor ons 
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zeer positieve punten uit. Zoals het verbeterde contact met de burger. Het college heeft de afgelopen 10 maanden 
16 wijkwandelingen gehouden, er is een Burgerpanel ingesteld dat bij uiteenlopende onderwerpen bevraagd wordt 
en verschillende, vaak controversiële projecten werden in overleg met bewoners en belanghebbenden of weer 
vlotgetrokken of gestart. Ik noem in deze de Brede School Oude Dorp, de Brede School West, Tennisvereniging 
De Munnik, de parkeerproblematiek bij de Ommedijk, de inrichting van het park in 't Heerlijk Recht, de 
kwaliteitskaders groen onderhoud, de structuurvisie Willem Alexander-gebied, het waterplan en het onderzoek 
wateroverlast Zijlkwartier. Ook blijft de milieustraat binnen de bebouwde kom en wordt deze binnenkort nieuw 
ingericht. De deskundigheid van de gemeente op het gebied van boombeheer is sterk verbeterd en er wordt weer 
actief gewerkt aan de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur. De inrichting van de Boterhuispolder als 
recreatiegebied is goed op weg. Nav een door ons ingediende motie zullen voor de 430 afgekeurde bomen 
nieuwe bomen worden geplant. Ook is de langverwachte verbouwing voor het jongerencentrum recent gestart en 
is het Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd. Waar we bijzonder blij mee zijn, is het feit dat de bibliotheek 
vanaf 1 januari ook op zondagmiddag open is en dat de kleine subsidies zijn blijven bestaan. Wij zijn natuurlijk 
zeer tevreden over al deze voortgang. Het college is voortvarend, daadkrachtig en opereert zichtbaar als een 
hecht team. We hebben vier uitstekende wethouders.  
Naast de eerder genoemde zaken wil ik hier nog ingaan op een aantal thema’s die ons als GL zeer nauw aan het 
hart liggen, zoals duurzaamheid, minimabeleid, verkeer en kunst en cultuur: 
- Binnenkort bespreekt de raad de nota Duurzaamheid, waarbij wij ervan uitgaan dat deze ingaat op de 

noodzaak zuinig te zijn met hulpbronnen, op kansen voor lokale energieproductie en het benutten van 
afval als grondstof. Ook betere fietsvoorzieningen, elektrische oplaadpunten voor fietsen, scooters en 
auto’s en vulpunten voor groen gas horen wat ons betreft tot de basisinrichting van een duurzaam 
Leiderdorp. 

- De duurzame onkruidbestrijding komt terug. Na 25 jaar gifvrij beheer van de openbare ruimte besloot een 
vorig college in 2005 tot chemische onkruidbestrijding. Wij zijn blij dat door de motie Grasshof het gebruik 
van Roundup eindelijk verboden wordt. De komende maanden zal het meest duurzame gifvrije alternatief 
gevonden moeten worden. GL heeft de afgelopen zes jaar voortdurend aangedrongen op gifvrij beheer en 
ondersteunt deze nieuwe ontwikkeling van harte. 

- Het Openbaar verlichtingsplan is op komst. Wij kijken uit naar de mogelijkheden om met slimme keuzes 
en technologieën energie en daardoor kosten te besparen. 

-  Woonwijken zijn pas compleet als er goede en voldoende speelruimte is voor jonge en oudere kinderen. 
En met het oog op de vergrijzing willen we onze wijken aantrekkelijk maken ook voor jonge gezinnen. We 
gaan ervan uit, dat het toekomstig beheer van de speeltuinen door het college in een nota nader zal 
worden omschreven. Vanzelfsprekend hoort daarbij, dat veilige speelruimten voor alle leeftijdsgroepen 
bereikbaar en beschikbaar blijven. Zoals we van dit college gewend zijn, zullen alle plannen ook met de 
omwonenden en gebruikers worden overlegd. We wachten de nota af. Reeds nu heeft Leiderdorp er met 
de natuurspeeltuin de Dwarstuin in de Bloemerd een prachtig speelterrein bij gekregen, dat intensief 
wordt gebruikt. Samen met veel vrijwilligers zet onze oud-fractievoorzitter Riny Vons zich hier volop voor 
in. Daarbij komt dat er nog een groot speelterrein bijkomt in 't Heerlijk Recht, daar waar oorspronkelijk 
geen speelruimte was gepland. 

-  Door het Rijksbeleid daalt het budget voor re-integratie aanzienlijk. In het Leiderdorpse beleid is echter 
vastgelegd dat het budget leidend is, terwijl ook is uitgesproken dat ontlasting van het uitkeringenbudget 
een belangrijke doelstelling is. Doordat er hier sprake is van communicerende vaten leidt dit tot een op 
den duur onaanvaardbare spagaat. Wij zien graag voorstellen van het college om aan deze spagaat een 
einde te maken tegemoet. 

-  Zeer binnenkort bespreken we het uitvoeringsplan van het IVVP. De raad zal keuzes maken over de 
toekomstige inrichting van het verkeer in Leiderdorp. Nog ontbreken de middelen om veel van de plannen 
uit te voeren. Er zal bepaald moeten worden wat en wanneer iets wordt uitgevoerd. Voor ons is daarbij 
belangrijk dat fietspaden waar mogelijk geasfalteerd worden, dat we samen met Wereldhave werken aan 
bewaakte en betere fietsparkeermogelijkheden bij de uitbreiding van het Winkelhof en dat de Engelendaal 
wordt opgewaardeerd naar tweemaal één rijstrook met vrije busbanen, waarbij de middenberm geheel 
behouden blijft. Deze is immers onderdeel van onze ecologische hoofdstructuur. 

-  GL heeft zich altijd verzet tegen de komst van de Ringweg Oost en dat zal zo blijven. Ook heeft mijn 
fractie zich uitgesproken tegen het overhevelen van geld voor het openbaar vervoer naar asfalt (van de 
Rijn/Gouwe-Lijn naar de Rijnland-route), zoals Holland Rijnland wilde. De raad van Leiderdorp is gelukkig 
zo verstandig geweest om daar tegen te stemmen. 

-  GL is blij dat de Nieuwe Weg tussen Zijldijk en Leidseweg nu eindelijk met slagbomen is afgesloten voor 
sluipverkeer. Op dit polderweggetje werd immers veel te hard gereden. Fietsers en wandelaars kunnen nu 
veilig van dit mooie buitengebied genieten en straks, na voltooiing van de herinrichting van de 
Boterhuispolder, is er minder herrie en meer natuur. Dat er mensen zijn die menen nu al twee keer de 
geplaatste slagbomen te moeten vernielen, vinden wij uiteraard onbegrijpelijk en zeer afkeurenswaardig. 

-  De fractie van GL heeft met de nota Leiderdorp bruisend meer aandacht gevraagd voor kunst en cultuur. 
Er zijn zoveel creatieve mensen en groepen in onze gemeente die schilderen, schrijven, lezen, zingen, 
muziek maken, theater spelen, geschiedenis zichtbaar maken, concerten organiseren en tentoon-
stellingen mogelijk maken, waardoor de contacten met elkaar en de samenhang in onze gemeenschap 
worden bevorderd. Met kleine inspanningen kan de gemeente deze samenhang verder stimuleren. En dat 



NOTULEN BEGROTINGSRAAD GEMEENTE LEIDERDORP dd 9 en 11 november 2011 

 
10 

levert veel meer op dan in geld valt uit te drukken. Wij hopen dan ook veel van de nota Leiderdorp 
bruisend terug te zien in de Cultuurnota die volgend jaar naar de raad komt. 

Voor ons ligt de begroting 2012-2015. Een compliment aan het college voor het feit, dat het ondanks de sombere 
financiële omstandigheden buiten de gemeente erin geslaagd is om een sluitende begroting te presenteren zonder 
dat er allerlei voorzieningen moesten worden aangetast. Ook een compliment aan het college voor het feit, dat er 
goed naar de opvattingen van de raad bij de behandeling van de kadernota is geluisterd en dan doel ik op het 
terugtrekken van voorstellen die een aantasting van de regeling conciërges basisscholen en een aantasting 
regeling leerlingenvervoer zouden behelzen. Wij zien uit naar het volgende jaar met deze coalitie en dit college. 
Wij zien uit naar het verder met u allen samen werken en naar de komst van een nieuwe burgemeester. Kortom: 
GL, zin in de toekomst." 
 
De heer McDaniel spreekt namens de PvdA de algemene beschouwingen uit: 
"Wat niet iedereen zal weten, is dat ik aan het einde van de vorige begrotingsbehandeling een onderscheiding 
kreeg. Nu zult u zeggen: dat is geweldig, maar dit is een onderscheiding van de langste overschrijding van de 
spreektijd. Om dat te voorkomen, heb ik de chronometer – en ik zie dat u er ook drie hebt liggen – ingezet dus ik 
hoop mij aan de tien minuten spreektijd te houden. Want Voorzitter, een beetje sportiviteit en relativering hoort er 
natuurlijk wel bij.  
Voorzitter, de begroting is rond. Dat is een felicitatie waard. Dwz rond, de septembercirculaire is er niet in 
verwerkt, er zijn nogal wat risico's, denkt u aan de riolering, uitstel van onderhoud. En zojuist heeft mevrouw Meijer 
nog een enorme waslijst aan risico's daaraan toegevoegd, waardoor je toch de indruk krijgt dat rond ook maar een 
relatief begrip is. Bovendien heeft het college gebruik gemaakt van een aantal administratieve handelingen, het 
uitstellen van kosten, we gaan maar eens een tijdje niet afschrijven, allemaal zaken waarvan je mag 
veronderstellen dat je die alleen in noodgevallen doet en wellicht hebben we dit jaar een noodgeval. Zouden wij 
het dan anders gedaan hebben? Misschien wel niet, wij zouden waarschijnlijk ook wel een greep gedaan hebben 
in de administratieve truc. Waarom merk ik het dan toch op? Omdat het de PvdA zeer verrast heeft dat de VVD, 
een belangrijke drager van het beleid hier, dat beleid als dat in een college waar de VVD niet in zou zitten op 
diezelfde leest schoeit zou zijn, ongetwijfeld genadeloos en keihard afgeserveerd zou zijn als zijnde pot verteren, 
als zijnde financieel kwalijk beleid voeren. Dus: de begroting is rond maar dat betekent nog niet dat de begroting 
ook daadwerkelijk sluitend zou kunnen worden gemaakt. Wij kijken zeer uit, ook naar de beantwoording van de 
vragen van een aantal collega's, hoe het college bijv. het verschil tussen de mei- en septembercirculaire de 
komende dagen nog zou willen betrekken. Nog steeds forse meerkosten voor de vierde wethouder. U weet, dat is 
een doorn in het oog van de PvdA en ik ben blij dat ook BBL – die het voordeel van de twijfel heeft gegeven aan 
dit college – daar nu ook een opmerking over heeft gemaakt. Vier wethouders veronderstelt toch ook een 
buitengewoon krachtig beleid en dat treffen wij eigenlijk niet aan. De begroting is rond, laten we zeggen een 
administratief succes, maar als we kijken naar de bestuurlijke prestaties dan moeten wij toch wel constateren – en 
dat is ook het motto van de presentatie zoals we die hier houden – dat er veel gewandeld is maar weinig 
bestuurlijke meters zijn gemaakt.  
Voorzitter, als we kijken naar de competentie van bestuurders dan zouden we kunnen zeggen: er zijn eigenlijk drie 
hoofdlijnen te zien waarvan je het beleid zou kunnen afmeten. Ten eerste is dat de proactiviteit (wordt er een 
beetje vooruit gekeken), ten tweede is dat het benutten van het momentum (als het ijzer heet is, wordt er dan ook 
daadwerkelijk gewerkt) en de derde is doorpakken. Met uw welnemen loop ik even snel een paar van de 
onderwerpen door, opgehangen aan die drie criteria, na anderhalf jaar college onderweg. Er zijn al een aantal 
opmerkingen over gemaakt: er is veel gewandeld, dat vinden wij goed, het Burgerpanel heeft goed gewerkt. Wij 
zijn overigens benieuwd wat de opvolging van de wandeling zal zijn: wordt dat een fietstocht of wellicht een 
autotocht? Alhoewel ik niet denk dat de heer In 't Veld het op prijs zal stellen als met de auto wordt bekeken wat er 
in Leiderdorp leeft. Een zeiltocht misschien, dat zou een mooie gedachte zijn. Proactiviteit: een bestuurder zorgt er 
altijd voor dat hij een paar stappen voor loopt. Dat hebben wij toch wel gemist. Waar blijft de Sportnota? Vrijwel 
alle fracties hebben hier aandacht aan besteed. Ik meld nog maar even dat de VVD, die dit onderwerp gelukkig 
ook als belangrijk heeft getypeerd in de eerste termijn, nu al een jaar of zes verantwoordelijk is voor de 
sportportefeuille. Wij dringen er al een aantal jaren op aan. Ik heb ook begrepen dat er een motie van D66 in de 
maak is of wellicht al is ingediend om daar eens mee te beginnen. Daar zitten wij enorm op te wachten. De VVD 
sprak er zelfs over: daar snakt het dorp naar. Als de VVD constateert dat daarnaar gesnakt wordt dan moeten we 
een beetje opschieten. Tweede punt is de beeldkwaliteit. Daar kregen wij in de beantwoording van vragen niet zo 
heel duidelijk antwoord op. Het heeft mij ook wat gestoord dat de presentatie bij de Groengroepen in het 
Groenoverleg niet zo succesvol is verlopen. Een geweldig idee, een idee met veel potentie maar met een beetje 
proactiviteit was dat anders aangepakt en was dat op een wat stevigere manier neergezet. Hetzelfde geldt voor de 
gang van zaken rond LTC De Munnik. Is er nou een akkoord en zo ja, wat betekent dat? Als er nu een akkoord 
zou zijn dan heeft dat wel heel lang geduurd. Kortom, in dat opzicht ook weinig proactiviteit. De casus rondom de 
Sociale Dienst: besturen betekent ook aanpakken en ook dat je problemen voor bent, zelfs Wethouder Maat op 
een moment dat je er zelf niets aan kunt doen, net als een Minister die geconfronteerd wordt met het handelen 
van zijn ambtenaren, dan blijf je er nog steeds verantwoordelijk voor en dat betekent ook aanpakken. Het tweede 
criterium is het benutten van het momentum. Dat missen wij heel sterk in dit college en dat is des te schrijnender 
omdat de bemensing van het college ruimschoots op orde is. Vliko, hoe gaat het nu met Vliko? Hét moment was 
er om door te pakken, ik zou zeggen: dat lijkt mij een activiteit voor het college om buitengewoon scherp op te 
zeilen en niet een beetje af te wachten. Ikea, het pannenkoekenhuis, een groot deel van het dorp wacht op de 
eindelijke realisatie van Ikea. Er zijn er ook die dat niet vinden maar wij vinden dat zeer belangrijk, al was het maar 
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vanuit werkgelegenheidsperspectief. Dat zou een enorme boost geven. Discussie van decentralisatie van 
Rijkstaken, ik kom daar zo op terug. Wij merken er weinig van, dat zo'n belangrijk onderwerp toch wordt opgepakt. 
De ontwikkeling van de Baanderij: mevrouw Meijer sprak daar tot mijn genoegen ook al over, dat zijn zaken waar 
het college aan zet is en zaken moet oppakken. Natuurlijk zijn daar allerlei partijen bij betrokken maar als het 
college daar niet een bepaalde vorm van regie voert, komt daar niets van terecht. Het derde criterium: 
doorpakken. Op het moment dat er een besluit is genomen, moet je ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk wat 
van terechtkomt. Geloofd is het college al door een aantal partijen als het gaat om het oplossen van de 
parkeerproblematiek van de Ommedijk; daar sluiten wij ons graag bij aan, maar het is dan ook wel heel jammer 
dat in de uitvoering weer van alles misgaat en wij een hoop brieven krijgen van mensen die boos zijn over de 
manier waarop het college de zaak aanpakt en zich niet aan afspraken lijkt te houden. Of het waar is, weet ik niet 
maar het is het beeld dat gezet is en dat beeld is vaak heel belangrijk. Opnieuw gedoe over bomenkap; ik dacht 
dat wij daar nu vanaf waren. Goede contacten met het Groenoverleg maar er is weer voortdurend gedoe over dat 
onderwerp. En dat is nu een onderwerp waarvan we kunnen zeggen: dat hadden we graag in het verleden willen 
begraven. Uitvoering van de Boterhuispolder: had eigenlijk al klaar moeten zijn of voor een heel groot gedeelte op 
stoom moeten liggen. Gaan we geen momenten verliezen, gaan we niet in het doorpakken zoveel tijd kwijtraken 
dat we ook in termen van subsidies in de moeilijkheden komen? IVVP: daar is al eea over gezegd. Wij hopen dat 
het jongerencentrum er nu ook daadwerkelijk gaat komen. 
Voorzitter, een paar woorden over twee belangrijke thema's waarvan ik hoop dat we de gelegenheid nog eens 
hebben om daar wat langer over te discussiëren, niet in het kader van de begroting maar meer in het kader van 
onze visie op Leiderdorp. De Leidse regio staat onder druk. Als we kijken naar het noorden, de metropool 
Amsterdam, als we kijken naar het zuiden, de steden Den Haag en Rotterdam, en kijkende naar de geldstromen 
waar op dit moment om gevochten wordt, dan staat de Leidse regio er slecht voor. Heel veel geld gaat naar het 
noorden, heel veel geld naar het zuiden en wij lijken af en toe de trein te missen. De trein missen inderdaad, nu is 
al besloten om Leiden Centraal niet aan te sluiten op het snelle netwerk; één van de signalen die duidelijk maken 
dat de regio niet op kracht is. Daar moeten we wat aan doen. Natuurlijk is het niet zo dat dit college en Leiderdorp 
die wereld zal kunnen veranderen maar het betekent wel dat je daar impulsen aan zou moeten geven. Dat 
betekent dat je moet inzetten op bereikbaarheid, economische vitaliteit, de behoefte en de belangstelling om 
daadwerkelijk te kunnen samenwerken. Je moet de ogen niet sluiten voor de boze buitenwereld, dat zijn zaken 
waar wij van het college veel meer initiatieven voor verwachten. Tweede punt: de grote wijzigingen die op komst 
zijn op het terrein van de Bijstand, Wajong, WSW, overhevelen van de jeugdzorg, Wet Werken naar Vermogen: 
allemaal zaken die op de gemeente afkomen, waarvan wij uit de beantwoording van de vragen hebben vernomen 
dat men daar regionaal mee bezig is. Maar als we dan even doorvragen, dan blijkt er ergens een ambtenaar 
ergens in een klein dorpje hier in de buurt hiermee bezig te zijn. Dat gaat vast een topprestatie worden maar je 
kan het ook nog wat actiever aanpakken. Dat zijn zaken die onze toekomst in hoge mate zullen gaan bepalen.  
Voorzitter, ik rond af. De begroting is rond maar een heleboel keuzes worden verschoven naar 2013. Een aantal 
administratieve activiteiten waren nodig om uiteindelijk de begroting rond te krijgen. Er is veel gewandeld maar er 
zijn weinig bestuurlijke meters gemaakt. Wij roepen het college op: ga aan de slag, zorg ervoor dat je regionaal 
maar ook lokaal datgene incasseert wat je zelf oproept, o.a. door de wandeling. Wij merken nog heel weinig van 
die vierde wethouder. Dat lijkt een repeterend punt maar laten wij ons realiseren, dat dat over de periode van een 
jaar of vier zes of zeven ton kost voor onze gemeenschap en dan mag de gemeenschap ook verwachten dat er 
daadwerkelijk wat gebeurt. 2013 wordt het jaar van de waarheid en wij hopen dat dat een jaar wordt waarvan wij 
veel meer van het college gaan merken, waarin een aantal van de belangwekkende en grote problemen zullen 
worden opgepakt.  
Tenslotte complimenteren wij het ambtenarenapparaat en daarmee ook de wethouder die het ambtenaren-
apparaat heeft aangestuurd voor de schier onmetelijke reeks van vragen die wij toch weer wisten te bedenken in 
twee termijnen en de keurige beantwoording daarvan. Ik zou kunnen zeggen: de begroting, het levert ons weinig 
op, maar de vragen en beantwoording daarvan was in elk geval duidelijk." 
 
De Voorzitter dankt alle sprekers en schorst de vergadering (20.50-21.10h). 
 
EERSTE TERMIJN RAAD 
 
De VVD-fractie merkt op dat de volgende moties bij de griffie zijn ingediend: 
 

"Motie 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 9 november 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
�- het bedrijventerrein de Baanderij oud, en op onderdelen, niet meer bij de tijd is,  
- op diverse plaatsen in Nederland goede ervaringen zijn opgedaan met het vervangen van bestaande 

bebouwing door modernere en kwalitatief betere bebouwing, 
- op diverse plaatsen ook succesvol gewerkt wordt met een beperkte vermenging van werken en wonen 

(bijvoorbeeld langs de Zijl); 
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Van mening, dat: 
- in deze tijd van economische stagnatie innovatief en proactief denken heel belangrijk is, 
�- zeker op dit gebied een lange termijn-visie op nieuwe mogelijkheden de gelegenheid geeft in te spelen op 

nieuwe ontwikkelingen, 
- modernisering van de Baanderij een stimulans is voor de Leiderdorpse economie, 
- modernisering ook kansen zou kunnen bieden voor vergroting van het aantal woningen voor starters, 
- modernisering van de Baanderij bedrijvenvestiging buiten de huidige bebouwingsgrenzen van de Leidse 

regio minder urgent zou maken; 
 
Dringt er bij het college op aan: 
Te onderzoeken of de visies op de ruimtelijke ordening van de Baanderij zodanig kunnen worden aangepast of 
gerealiseerd, dat, indien er gelden of particuliere initiatieven beschikbaar komen, modernisering van (delen van) 
dit gebied niet op juridische of ruimtelijke ordeningsproblemen behoeven te stuiten.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fractie van D66." 
 

"Motie 2 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 9 november 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
- het college bezig is met de voorbereiding van een Sportnota, 
- het college voorts werkt aan het herijken van exploitatiebijdragen, 
- het college tenslotte werkt aan beheers- en onderhoudsplannen voor bestaande locaties, 
- in de begroting én nadere toelichting vrij absoluut stelt, dat de gemeente financiële ondersteuning biedt 

zodra "van de verenigingen verwacht mag worden dat zij de kosten verbonden aan de uitoefening van hun 
sport volledig zelfstandig opbrengen", 

- uit de sportnotitie van afgelopen jaar blijkt, dat er sprake is van een vrij willekeurige vorm van sport-
financiering *), terwijl de gemeente tegelijkertijd geen inzicht heeft in de werkelijke kosten van verenigingen, 
aantallen leden en activiteiten; 

 
Van mening, dat: 
- in moeilijke financiële tijden een goed inzicht in de financieringsstromen van eminent belang is, 
- de huidige grote verschillen in financiering van verenigingen getuigt van een zodanige willekeur, 
- reeds eerder in de jaren '90 een sanering heeft plaatsgevonden die kennelijk geen effect heeft gehad; 
 
Dringt er bij het college op aan: 
- bij de totstandkoming van de Sportnota uit te gaan van goede en vergelijkbare gegevens als het gaat om 

zaken als huur en onderhoud van velden, 
- indirecte bijdragen als verschillen in erfpacht en onderhoud van velden op een meetbare wijze zichtbaar te 

maken, 
- bij een nieuwe financieringsstroom rekening te houden met variabelen als standaardkosten voor besturen 

en vrijwilligersinzet, leden aantallen, daadwerkelijke output van de verenigingen en door de gemeente 
gewenst beleid, 

- daarbij de financiering zodanig te maken, dat mede (vooral?) uitgegaan wordt van de individuele sportende 
burger ipv gevestigde verenigingsbelangen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fractie van D66." 
 

"Motie 3 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 9 november 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
- tijdens de wijkwandelingen en andere contacten met de Leiderdorpse burgerij gebleken is dat mensen in 

het dorp graag bereid zijn mee te denken over de oplossing van problemen, zeker in de eigen directe 
woonomgeving, 
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- het budget van de gemeente de komende jaren onder toenemende druk zal staan, 
�- zelfwerkzaamheid van burgers, al of niet in overleg met de gemeente, een weinig gebruikt middel is, 
- ideeën van burgers vaak onvoldoende worden gehoord en gebruikt; 
 
Van mening, dat: 
Gebruik maken van zelfwerkzaamheid, initiatief of creativiteit van burgers een middel kan zijn om voorzieningen te 
behouden, te creëren of te versterken; 
 
Dringt er bij het college op aan: 
Initiatief van burgers, ondernemers, instellingen en verenigingen actief te ondersteunen, zowel op het niveau van 
het bestuur als in de gemeentelijke organisatie, zodat deze(n) de gelegenheid krijgen om ideeën om 
voorzieningen te handhaven en nieuwe ontwikkelingen in te zetten, uit te werken en te realiseren. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fractie van D66."  
 

"Motie 4 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 9 november 2011; 
 
De raad, kennis genomen hebbend van: 
-  het jaarverslag 2010 en van de voorlopige begroting 2012 van de GeVuLei, 
- de aangekondigde drastische bezuinigingen van de gemeente Leiden op gesubsidieerd werk en re-

integratie cq participatietrajecten; 
 
Overwegende, dat: 
- op dit moment onderzocht wordt op welke manier de afvalverwijdering binnen of buiten het GeVuLei-

verband vanaf 2015 vorm gegeven zal worden, 
- kringloopbedrijf het Warenhuis in belangrijke mate uitvoering geeft aan het gemeentelijk afvalbeleid door: 

1.  recycling door optimale materiaalscheiding, of reparatie en hergebruik, 
2.  scholing en re-integratie van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
3.  aanbieden van betaalbare gebruiksgoederen voor de kleine beurs, 
4. vervullen van wettelijke gemeentelijke taken betreffende afvalscheiding en recycling van wit- en 

bruingoed en textiel; 
 
Van mening, dat: 
- het noodzakelijk is om nu een toekomstperspectief te formuleren voor het Warenhuis, 
- het wenselijk is dat Leiderdorp haar wensen mbt dit toekomstperspectief kenbaar maakt aan het DB van 

de GeVuLei; 
 
Verzoekt het college: 
De raad zo spoedig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen bij het Warenhuis en met een voorstel tav de 
mogelijke ontwikkelingsrichtingen vanuit Leiderdorps perspectief te komen, opdat de raad hierover een uitspraak 
kan doen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fractie van GL." 
 
De VVD-fractie meent dat het in eerste instantie aan het college is te reageren op de algemene beschouwingen 
maar ook zij wil reageren op de inbreng van de andere fracties.  
Als reactie op BBL zegt zij, dat na de septembercirculaire inderdaad niet meer van een sluitende begroting 
gesproken kan worden. Zij dringt er bij het college op aan een dezer dagen te laten weten welke negatieve 
gevolgen die voor Leiderdorp heeft en welke oplossingen het college daarvoor aandraagt. Ook zij is van mening 
dat de notitie die afgelopen dinsdag op tafel van de werkgroep WWB is gekomen in commissie en raad thuishoort. 
Eea is echter nog niet rijp voor besluitvorming; eerst moet er meer helderheid komen over wat afgelopen jaar 
precies is gebeurd met het participatiebudget mede in relatie met het in maart aangenomen beleidsplan 
participatie. Zij verzoekt dit punt op de agenda te zetten. BBL legt het accent uitsluitend op sociale huurwoningen; 
zij meent dat hier veel breder naar gekeken moet worden, kijkende bijv. naar de snelle vergrijzing in Leiderdorp. 
Het woonbehoefteonderzoek wil zij daartoe afwachten. De 30% sociale woningbouw is een afspraak in de regio; 
intussen is er een nieuwe EU-norm en mogelijk is dat percentage te hoog. Een verandering in het 
woonverdeelsysteem moet hier een oplossing in bieden. Er is immers nog steeds niet bewezen dat er een tekort 
aan sociale huurwoningen is, waarbij ook het scheefwonen genoemd moet worden. Dank voor de complimenten 
richting de heer Cooijmans tav zijn voorzitterschap in de werkgroep Financiën. 
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De PvdA-fractie vraagt of de VVD onbewezen acht dat er een tekort aan sociale woningen is in Leiderdorp. 
 
De VVD-fractie heeft nadrukkelijk gezegd eerst het woonbehoefteonderzoek te willen afwachten voordat concreet 
gezegd wordt dat dat inderdaad zo is, mn vanwege het vele scheefwonen binnen de sociale huursector. 
Ook zij vindt, net als D66, dat de Sportnota er snel moet komen. Zij pleit voor een eenduidige aanpak en geen 
individuele constructies. Die discussie komt hier nog in de raad en zij vindt het niet juist daar nu al op vooruit te 
lopen. Dat ook starters huisvesting moeten krijgen in Leiderdorp, ook daarmee is zij het eens. Waar mogelijkheden 
zijn, moeten die benut worden. Zij wacht vwb dit punt nog steeds op een voorstel van het college want dit is ook 
een speerpunt binnen de coalitie. Het idee wonen en werken op de Baanderij is inderdaad een onderzoek waard. 
In de vorige raadsperiode speelde de locatie Driemaster al; het college werd toen al verzocht snel met een 
voorstel te komen en dat heeft zij nog niet gezien. Daar is een motie over aangenomen en hier moet snel 
duidelijkheid over komen.  
Richting CDA zegt zij, dat veel ombuigingen echt noodzakelijk zijn gebleken na de collegewisseling. De kritiek op 
de bezuinigingen tav SCW vindt zij niet terecht want op de totale georganiseerde activiteiten hebben deze weinig 
effect. Daarbij doet Leiderdorp heel veel voor jongeren, wat gelukkig nog steeds overeind kan blijven. Ook zij 
betreurt het dat de Wmo-nota nog niet is behandeld en daarom nauwelijks over de Wmo gesproken wordt in de 
begroting. Wel is een uitgebreide ambtelijke notitie ontvangen, waar de richting en visie van het college ligt. De 
komende commissieronde staat dit onderwerp op de agenda en die behandeling wacht zij af. Volgens het CDA is 
het besluit genomen dat zondermeer 20 speelplaatsen gaan verdwijnen. Dit is echter nog in onderzoek en dat 
aantal is nog niet bekend. Het gaat erom dat er een betere invulling aan de speelplaatsen wordt gegeven maar dat 
hoeven niet allemaal formele speelgelegenheden te zijn. Zij wil het totaalbeeld zien want volgens de VVD zal het 
totaal aan speelgelegenheden niet minder worden. Verdere discussie hierover voert zij graag nav het uiteindelijke 
collegevoorstel.  
Uit de opsomming van GL van wat dit college zoal gerealiseerd heeft, blijkt dat GL en VVD op veel terreinen veel 
dichter bij elkaar staan dan velen denken. Dat waren nl. ook de punten die de coalitie nu verwezenlijkt ziet. Het 
terrein waarop de visies verschillen, blijft de re-integratie. Die discussie zal hier gevoerd blijven worden. De door 
GL geschetste spagaat op dit terrein ziet zij vooral als een uitdaging voor het college om daarvoor een oplossing 
te zoeken die rechtdoet aan de afspraken over de bezuinigingen. Kijk daarbij ook naar hoe andere gemeenten 
hiermee omgaan. Het coalitieakkoord blijft op het punt van de Ringweg Oost in stand. Als aan alle voorwaarden 
van Leiderdorp wordt voldaan, is er geen beletsel medewerking aan de Ringweg Oost te geven. Dat de 
verwezenlijking van die voorwaarden niet tot de mogelijkheden behoort, kan zij zich inmiddels voorstellen maar dat 
is een andere uitleg dan dat de coalitie hiertegen is.  
In reactie op de bijdrage van de PvdA zegt zij, dat het vorige college heeft nagelaten dekking mee te geven voor 
het IVVP; dat heeft dit college tenminste actief opgepakt. De financiële gevolgen worden in beeld gebracht, 
waarna een plan van aanpak zal worden gepresenteerd. Dat vindt dit jaar nog plaats. De Kleine Zandput kost 
inderdaad € 1 miljoen maar dat is reeds door het vorige college afgesproken. Brede School Oude Dorp kent een 
mislukt gelopen traject van burgerparticipatie onder het vorige college; dat is door het huidige college gelukkig 
hersteld, waardoor een doorbraak kon worden bereikt. De begroting is sluitend, de extra behoedzaamheidsreserve 
dekt het tekort in de septembercirculaire zonder dat voorzieningen verdwijnen en zonder dat de lasten voor de 
burger omhoog gaan. Niet alleen voor 2012 maar structureel voor de gehele periode tot aan 2016. Daarnaast is de 
begroting niet alleen solide maar deze getuigt van een transparant financieel beleid.  
Tav de vierde wethouder zegt zij, dat als partijen ergens niet in willen geloven het weinig zin heeft te proberen die 
partijen daarvan te overtuigen. Als die vierde wethouder er niet zou zijn geweest dan zou de burgerparticipatie 
echt een geheel andere, zeer beperkte invulling hebben gekregen. In een tijd waarin veel onderwerpen het liefst 
gelijktijdig opgepakt worden, is het van belang dat het college voldoende mankracht heeft om de regie te houden 
en aan burgerparticipatie invulling te geven. Het wethouderschap is een fikse tijdbeslag van de dag en is alleen te 
realiseren met een vierde wethouder in deze periode erbij.   
Zij heeft geen moties ingediend maar als coalitie zal zij vrijdag met een motie komen inzake de prestatieafspraken, 
zoals in het coalitieakkoord met elkaar is vastgelegd.  
 
De BBL-fractie wil ook de voorzitter van de Regiocommissie complimenteren voor haar rol.  
Het verheugt haar dat ook de VVD het jammer vindt, dat de septembercirculaire niet in deze begroting is 
opgenomen en de oproep dat het college vrijdag met een invulling daarvan komt. Zij verwacht dus a.s. vrijdag een 
dekking daarvoor te horen, zodat de begroting toch nog dekkend gemaakt zou kunnen worden. Zij is blij met het 
inzicht van de VVD inzake de risico's die er nog lopen in dit dorp en tevens met het statement van de VVD inzake 
de waterproblemen in het Zijlkwartier. Die moeten met grote voortvarendheid aangepakt worden.  
Zij complimenteert GL met het neerzetten van een eigen identiteit in haar algemene beschouwingen. Terecht 
maak ook GL zich zorgen over de economische ontwikkelingen in de wereld, die zeker invloed zullen hebben op 
de inkomsten van ook deze kleine gemeente. Daar moeten de ogen niet voor gesloten worden.  
Het CDA maakt zich zorgen over bedragen die de € 100.000 niet eens te boven gaan, terwijl de dreiging van de 
ontwikkelingen in Europa en de miljarden die daarmee gepaard gaan die partij vreemd is. Het CDA vindt dat de 
raad zich niet moet uitlaten op instellingenniveau, daarmee doelend op de bezuiniging van € 60.000 op SCW. BBL 
vindt dat de raad overal over mag beslissen en het getuigt van voortschrijdend inzicht wanneer de raad bezuinigt 
op een instelling die wel degelijk één van de grootste subsidieontvangers is in Leiderdorp. Het CDA geeft als 
oorzaak voor het niet sluitend krijgen van deze begroting de beleidsvoornemens van dit college; BBL meent echter 
dat dat wel eens het gevolg kan zijn van beleid uit het verleden waar het CDA hard aan meegewerkt heeft. Het lijkt 
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haar echter beter te kijken naar oplossingen. Ook BBL is blij met het jongerencentrum maar dat moet wel 
financieel binnen de budgetten blijven. In een advertentie twee weken geleden roept het CDA de burgers op zich 
uit te spreken over de voorgenomen bezuinigingen tav de speeltuintjes. Waarom heeft het CDA toen het CDA in 
de coalitie zat niet een advertentie geplaatst op het moment toen dat college een OZB-verhoging van 40% 
voorstelde? Met de vraag: wat vindt u daar nu van, burgers? Daar zouden veel meer reacties op gekomen zijn dan 
de 100 reacties op de speeltuintjes.  
De PvdA krijgt van haar dit jaar weer een onderscheiding maar nu in de vorm van een gratis lidmaatschap van 
BBL, gezien de vele wijze woorden en het originele betoog van de PvdA. Op veel punten is zij het met de PvdA 
eens.  
 
De D66-fractie hoort de PvdA spreken over veel gewandel maar bij die 16 wijkwandelingen heeft zij de PvdA wel 
gemist; dat vindt zij jammer want dat was best succesvol en er zijn ook meters gemaakt. De PvdA is kritisch maar 
weinig zelf-kritisch; in dit verband wijst zij op de aankoop van de huizen en 't Heerlijk Recht, een besluit in de 
laatste raadsvergadering van het vorige college. De opmerkingen van de PvdA over de Baanderij verheugen haar; 
zij hoopt dan ook op steun voor haar motie daarover.  
Het verhaal van GL vond zij zeer positief en zij is er blij mee.  
Het CDA spreekt over externe onderzoeken maar welke bedoelt het CDA daarmee? De meest prominente 
onderzoeksvraag dit jaar kwam van het CDA vandaan, nl. naar de zwemwaterkwaliteit van de Buitenhofvijver. 
Gelukkig heeft de raad in eerste instantie gekozen voor droge voeten en komt dat onderzoek pas later als er geld 
over is. Zij wil graag met het CDA en de 100 burgers die gereageerd hebben, willen meedenken hoe het anders 
kan met de speeltuintjes. Wellicht zijn woonerven een oplossing, waardoor kinderen weer gewoon op straat 
kunnen spelen.  
De VVD heeft een degelijk stuk naar voren gebracht. De VVD heeft een aantal suggesties gegeven maar zij vraagt 
zich af of daar ook financiële middelen bij gegeven kunnen worden. Zij gaat ervan uit dat gaandeweg de 
voorstellen langs zullen komen. Het verheugt haar dat ook de VVD over sport wil praten en er zsm in de 
commissie een discussie komt over de kaders die de raad wil meegeven voor de Sportnota. Hier is een notitie 
over verschenen maar die is niet uitgebreid in de raad of commissie behandeld. De mogelijkheden voor starters in 
de Baanderij, daar is ook zij blij mee.  
BBL wil het Samsonveld bebouwen met sociale woningbouw; dat is een aparte gedachte. Vooral het vooruitlopen 
op het woonbehoefteonderzoek gaat voor haar wat snel, maar misschien kan de verantwoordelijk wethouder 
vertellen wat daarin staat, mocht dat er al zijn. Sociale woningbouw kost wel geld dus graag ziet zij een 
financieringsvoorstel van BBL tegemoet.  
 
De BBL-fractie raadt D66 aan het jaarverslag van Rijnhart Wonen te lezen en haar opmerking over de winsten 
die Rijnhart Wonen maakt daarin mee te nemen. Daarbij zou ook eens gekeken moeten worden naar de 
vermogenspositie van Rijnhart Wonen. Geld is nl. het probleem niet.  
 
De D66-fractie meent dat niet Rijnhart Wonen bepaalt of er sociale woningbouw komt op het Samsonveld.  
 
Dat bepaalt de raad, aldus de BBL-fractie, maar zij heeft de wens uitgesproken op het Samsonveld voor 100% 
sociale woningbouw te realiseren. BBL ontkent de behoefte daaraan nl. niet.  
 
De D66-fractie wil het woonbehoefteonderzoek afwachten.  
Verder is gesproken over het aanpassen van de begroting; zij vraagt zich af of hoe dat nog kan in deze fase maar 
wellicht bestaan daar ideeën over.  
 
De BBL-fractie merkt op dat er gemeenten zijn in de omgeving die de septembercirculaire geheel verwerkt 
hebben in de begroting; dat kan dus wel.  
 
De D66-fractie meent dat nu een volledige begroting voorligt en het lijkt haar lastig in deze fase de begroting nog 
aan te passen.  
 
De BBL-fractie vraagt wat volgens D66 dan het nut is van het indienen van moties en amendementen, want 
volgens D66 is de begroting dus niet meer te wijzigen.  
 
De D66-fractie heeft geen amendementen ingediend, wel moties maar dat zijn geen wijzigingen maar voorstellen. 
Zij proeft een heleboel zuur, wat haar doet denken aan Chinese prenten van de drie wijsgeren die boven een vat 
azijn staan. De eerste is Confucius; hij kijkt heel boos want hij heeft een mening: azijn is vies. De tweede is 
Buddha; Buddha kijkt neutraal, het kan hem niets schelen, aardsgeluk of ongeluk, daar staat Buddha boven. De 
derde is Lou Tze; hij kijkt blij, hij heeft wat geleerd en is een ervaring rijker, hij weet nu hoe azijn smaakt. Maw: het 
is maar net hoe je het bekijkt. Bij veel verhalen heeft zij zuur geproefd en daarom heeft zij voor BBL, PvdA en CDA 
een flesje azijn gekocht; dat overhandigt zij aan de desbetreffende fractievoorzitters.  
 
De BBL-fractie aanvaardt elk geschenk in dankbaarheid. Als zij had geweten dat partijen elkaar vandaag 
geschenken zouden geven, had zij voor D66 wat zoethoudertjes gekocht.   
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Het is geen kwestie van zuur zijn maar een kwestie van open en kritisch kijken naar wat er gebeurt in de wereld. 
Zeker als volksvertegenwoordiger heb je de plicht het beleid te controleren en dat geldt ook voor een coalitiepartij.  
 
De CDA-fractie vindt het inderdaad frappant dat drie partijen wat kritischer staan tegenover deze begroting. Dat 
heet normaal gesproken oppositie voeren maar dat kan je ook anders noemen. Natuurlijk zijn er ook positieve 
punten te benoemen maar dat de coalitie als een applausmachine werkt, vindt zij wel jammer.  
De VVD meent dat de begroting sluitend is zonder aantasten van de voorzieningen. Het ligt er maar aan wat onder 
voorzieningen wordt verstaan, want het jeugdbeleid wordt toch ingekort en de jaarlijkse kosten van bijna € 70.000 
voor 't Heerlijk Recht gaan wel ten koste van andere speelplaatsen. De VVD neemt gelijkwaardigheid als 
uitgangspunt bij het sportbeleid, D66 noemt eerlijker verdelen; dat zou nog wel eens discussie kunnen opleveren. 
Er wordt veel gevraagd van de regio, mn door de VVD, maar heeft Leiderdorp wel een open oog voor de 
problemen van de andere Holland Rijnland-gemeenten? Het is geven en nemen in een relatie en een samen-
werkingsverband; dat miste zij.  
Zij zal positief kritisch staan tegen evt. voorstellen van de BBL om meer dan 30% sociale woningbouw te 
realiseren maar zij zal kritisch naar die mogelijkheden blijven kijken. BBL heeft gelijk vwb de septembercirculaire; 
dat was zij vergeten te noemen.  
D66 spreekt over tienduizenden mensen die van de bibliotheek gebruik maken tegen honderden bij SCW; 
bedoelde D66 niet tienduizenden boeken? 
 
De D66-fractie merkt op dat het wel degelijk om die aantallen gaat.  
 
Met 27.500 inwoners in Leiderdorp lijkt het de CDA-fractie vreemd om te spreken over tienduizenden gebruikers 
van de bibliotheek. 
 
De D66-fractie verduidelijkt dat de bibliotheek rekent in aantal leningen.  
 
Dus gaat het hier om boeken versus mensen, concludeert de CDA-fractie. 
Zij verwijst naar de opmerkingen over kansen voor lokale energieproductie; wat moet zij zich daarbij voorstellen? 
Zij vindt het frappant dat GL oppert voor het asfalteren van fietspaden. Daar is zij geen voorstander van want dat 
zou (meer) wateroverlast tot gevolg kunnen hebben.  
De PvdA heeft mooie woorden uitgesproken en ook met de inhoud daarvan is zij het eens.  
 
De GL-fractie dankt velen voor de geuite complimenten. Die neemt zij graag in ontvangst en zij gaat er vanuit in 
de toekomst dus veel steun te zullen ontvangen voor voorstellen die GL wil gaan doen.  
 
De BBL-fractie heeft GL gecomplimenteerd voor de wijze waarop de idealen van GL in de algemene 
beschouwingen zijn neergezet, maar dat betekent niet dat zij belooft die idealen te zullen delen of steunen. Maar 
elk voorstel van GL ziet zij met spanning tegemoet en zal zij naar waarde beoordelen.  
 
De CDA-fractie hoort GL spreken over Leiderdorp bruisend en meedoen aan kunst en cultuur, maar GL zwijgt 
over het meedoen van kinderen bij SCW.  
 
De GL-fractie is vandaag tevens opgevallen, dat er zich een rare discrepantie heeft voorgedaan in de geschetste 
beelden. Enerzijds PvdA en CDA, die vinden dat ondanks dat er vier wethouders zijn het college eigenlijk niets 
doet. Anderzijds heeft zij haar spreektijd heeft moeten overschrijden om op te kunnen noemen wat er in deze 
periode allemaal al gebeurd is. GL heeft feiten aangedragen en iedereen die tot nu toe heeft gezegd dat dit 
college niets doet, heeft dat niet gedaan. Komt dat wellicht omdat eea op dit moment goed wordt voorbereid, in 
overleg met inwoners en belanghebbenden opgezet en uitgevoerd, en het daardoor allemaal minder contro-
versieel is en minder opvalt? Dat zou kunnen. Er wordt eigenlijk alleen over een aantal kleinigheden gemopperd 
en als dat alles is, is dat allemaal minimaal. Tevens zijn een aantal stellingen geuit over de woningbouw. Zij draagt 
sociale woningbouw een warm hart toe maar daarnaast zijn ook pleidooien gehouden voor woningen voor 
jongvolwassenen en starters. Het vliegt een beetje alle kanten op. Zij is het eens met sprekers die zeggen: laten 
we het woonbehoefteonderzoek afwachten.  
Zij is het eens met de VVD dat het college aan zet is vwb het oplossen van de spagaat tussen re-integratie en 
WWB. De VVD erkent inmiddels dat er een spagaat is en dat vindt zij winst. Tav de Ringweg Oost merkt zij op, dat 
GL inderdaad heeft ingestemd met het coalitieakkoord maar gelukkig zijn daar dusdanige voorwaarden in 
opgenomen, dat de kans op realisatie van de Ringweg Oost 0% is. Geen Ringweg Oost dus.  
Het CDA maakte opmerkingen over het asfalteren van fietspaden en lokale energieproductie; binnenkort zullen 
discussies over de duurzaamheidsagenda worden gevoerd en daarin komt dat hopelijk allemaal terug.  
Zij kondigt een motie aan over het kringloopbedrijf het Warenhuis, in vervolg op alles wat is gezegd over 
duurzaamheid en goed beheer van afval.  
 
De PvdA-fractie meent dat dit college een redelijke transparantie en een rapportagesysteem heeft ontwikkeld 
over hoe het met de beleidsvoornemens staat; hulde daarvoor. De begroting is dan ook beter en leesbaarder. Zij 
vindt de begroting nog niet heel sterk maar dat is een kwestie van groeien; dat is een gemeenschappelijke 
operatie van raad en college. In die transparantie is ook een interessant document meegestuurd, waarin het 
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college zelf heeft meegegeven hoe het college tegen de productie aankijkt. GL merkte op dat de helft van de 
collegepunten al gerealiseerd zijn; het college denkt daar echter heel anders over. Van de 16 punten zijn er twee 
punten groen, vijf zijn rood en negen oranje. Als het college zelf zo kritisch is, lijken haar de lofzangen van GL wat 
overdreven. Overigens is zij zeer verheugd over een aantal standpunten van de coalitiepartijen. Dat de oppositie 
over een aantal punten wat ruimhartiger denkt, is een beetje de rolverhouding maar dat moet niet als zuur gezien 
worden. D66 moet leren dat zakelijke meningsverschillen soms ook met angels in het verleden normaal 
bediscussieerd kunnen worden. 
 
De D66-fractie heeft zojuist ook uitgelegd dat zuur helemaal niet negatief hoeft te zijn.  
 
De PvdA-fractie had dat niet helemaal zo begrepen.  
De VVD legt het punt van de septembercirculaire keihard op tafel; hulde ook daarvoor. Zij verwacht voor a.s. 
vrijdag dat dat gat gevuld is. Ook is zij blij met de discussie over woningbouw, waar zij veel meer ruimte ziet dan 
de standpunten en stellingnamen van de afgelopen tijd. Natuurlijk moet op het woonbehoefteonderzoek gewacht 
worden maar zij verwacht in ieder geval van D66, VVD en GL dat als daar interessante zaken uitkomen het 
college daar ook stappen in gaat zetten. Op locaties waar nog gebouwd kan worden, moet mn gebouwd worden 
voor die groepen waar de grootste behoefte aan is. Zij is blij met ruimte voor dat gesprek.  
Van twee partijen hoorde zij, dat over de Kleine Zandput in de vorige periode al besloten zou zijn. In het 
raadsinformatiesysteem staat echter een geheel ander besluit: er is een besluit genomen over de route en de 
richting, en het betrekken van bewoners daarbij, maar het bedrag van € 1 miljoen is daar toen niet bij genoemd. 
Over die € 1 miljoen is nl. in deze periode besloten, maar daar was de PvdA niet tegen omdat dat uiteindelijk het 
resultaat was van een brede discussie. Zij heeft dit punt naar voren gebracht omdat dit college veel geld over blijkt 
te hebben om op een aantal punten goed met bewoners in gesprek te kunnen blijven. Naar het geld dat daarmee 
gemoeid is, moet heel goed gekeken worden want op dit punt heeft het college stevig uitgegeven. Zij is ook 
benieuwd hoe zich dit in de komende tijd gaat ontwikkelen. In het Leidsch Dagblad staat, dat een aantal bewoners 
zich hebben uitgelaten over de omvang van de parkeergarage, afgezet tegenover het idee dat je eigenlijk 
helemaal geen grote winkelcentra meer nodig hebt omdat alles via internet verkocht wordt.  
Zij wil graag in toetsende zin zien wat de vierde wethouder heeft opgeleverd. Die winst zit volgens de VVD vooral 
in de relatie met de bewoners. Dat neemt zij graag aan. Daarnaast constateert zij, dat het hier gaat om hele grote 
dossiers die het dorp enorm aangaan en waarvan zij merkt, dat de voortgang en aandacht van het college richting 
raad niet imponerend is. Zij hoopt dat de investering in die vierde wethouder zich de komende twee jaar volop gaat 
uitbetalen door daadwerkelijke resultaten op die essentiële dossiers.  
Er wordt verwezen naar een motie over prestatieafspraken. Op dat punt is zij het spoor bijster; kan de VVD een 
toelichting geven? 
 
De VVD-fractie zegt dat in het coalitieakkoord is aangegeven, dat zij iedere begrotingsraad met een motie zal 
komen over prestatieafspraken waar zij het college aan wil houden. Daarmee wil zij aangeven waar haar 
prioritering ligt. Dat is vorig jaar gebeurd en dat gebeurt dit jaar opnieuw. Naast de prestatieafspraken is 
afgesproken dat er jaarlijks een planning van het college komt voor het komende jaar, die bij de begroting als 
bijlage wordt bijgevoegd. Dit maakt hier onderdeel van uit.  
 
De PvdA-fractie vindt dat opvallend want de rest van de raad is daar toch ook bij betrokken.  
Zij is verheugd met de grote aandacht voor de Sportnota. Die moet er nu echt een keer komen want de nood 
wordt groot en er is een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. Discussie daarover is zeer complex en lastig, 
vandaar dat die nota er misschien nog niet is. Realisatie hiervan zou in het verlanglijstje van de coalitie voor 2012 
en 2013 opgenomen moeten worden.  
Er liggen moties op tafel maar zijn die ook ingediend? 
 
De Voorzitter antwoordt dat die moties formeel ingediend zijn.  
 
EERSTE TERMIJN COLLEGE 
 
Wethouder Van der Eng is blij dat eenieder zich heeft vermaakt met de beeldvorming van de boot; hij dankt de 
Leidse zeilvereniging De Blauwe Schuit hartelijk voor de ondersteuning.  
Leiderdorp ligt er mooi bij, ondanks de economische onzekerheden; dat zegt niet alleen het college maar dat hoort 
hij ook van veel inwoners van het dorp. Ook de argeloze reiziger kan dat merken wanneer hij het dorp aanrijdt. Het 
grootste fileknelpunt van Nederland zal begin 2012 een stuk minder problematisch zijn. Leiderdorp draagt daar 
fors aan bij, niet alleen financieel maar ook in termen van geduld. Hij spreekt zijn lof uit richting allen die dagelijks 
met deze verbouwingen voor de deur leven. Een reiziger die het dorp binnenrijdt, ziet de kleinste complete 
eenheid die in dit land nog zelfstandig recht van bestaan heeft. Er is bedrijvigheid, een rijk verenigingsleven, er zijn 
voldoende scholen, er is een winkelcentrum, zwembad en ziekenhuis. Sociale woningbouw en woningen in 
eigendom kunnen goed naast elkaar bestaan. Het eerste woonzorgcomplex in Leiderdorp is zojuist afgerond. Er 
zijn veel instellingen voor begeleid wonen, recreatie in overvloed, wijdse polders die groen blijven en die 
klaargemaakt worden voor extensieve recreatie. De reiziger ziet ook dat nog niet alles af is, zoals de vestiging van 
Ikea, verzakte straten die aangepakt gaan worden, verkeerslichten op de Engelendaal waar iets aan moet 
gebeuren, een Centrumplan dat tot uitvoering moet komen, evenals het IVVP. Ook hangen er nog plannen voor 
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een Leidse ringweg in de lucht. Leiderdorp heeft veerkracht en potentie, met een breed maatschappelijk 
middenveld, veel groen, onderwijs van vrijwel elke oriëntatie. Het dorp is wel aan het vergrijzen en ook 
jongeren/jonge gezinnen moeten zich erin thuis blijven voelen. Deze periode worden nog twee brede scholen 
afgebouwd, het jongerencentrum wordt verbouwd, talloze sportverenigingen worden ondersteund en in 2012 komt 
de nieuwe Sportnota. Het vertrouwen van de burgers komt terug, al is dat schoorvoetend. Er zijn minder 
procedures. Een goed gesprek blijkt vaak de basis om samen verder te kunnen. Leiderdorp heeft veel te danken 
aan en in te brengen in de regionale samenwerking. Leiderdorp ligt gunstig middenin de Randstad-metropool; in 
deze regio moeten wij het hebben van versterkte samenwerking binnen Holland Rijnland. Dat wordt dan ook volop 
gedaan en daar zal Leiderdorp in de toekomst ook profijt van hebben. De burgers zijn zeer betrokken bij hun eigen 
leefomgeving, zo is gebleken tijdens de 16 wijkwandelingen. Vaak is tijdens die wandelingen gevraagd: en wat 
gaat u er nu aan doen? Die tijd is voorbij; in toenemende mate zullen de inwoners van dit dorp gevraagd worden: 
wat gaat u er zelf aan doen en hoe kunnen wij u daarbij helpen? De overheid bestiert hun leven niet meer van 
wieg tot graf, maar natuurlijk heeft de overheid de haar opgedragen taken keurig uit te voeren. De overheid biedt 
een dienende rol: huisvuil wordt opgehaald, de riolen moeten werken, paspoorten worden verstrekt. Niemand 
hoort er iets van te merken dat achter de schermen de bedrijfsvoering grotendeels geregionaliseerd is. Wie geeft 
er iets om een begroting die leesbaarder is dan ooit? Om een college dat transparant verantwoording aflegt aan 
de raad en dagelijks zijn oor te luister legt bij de mensen voor wie wij het allemaal doen? Om het geldende 
coalitieakkoord dat al voor de helft is uitgevoerd? Zolang dat allemaal goed gaat, zal niemand daarvan wakker 
liggen; zo hoort het ook. Bij de stukken zat een uitgebreid schema van hetgeen in 18 maanden sinds het 
aantreden van dit college in gang is gezet en voltooid uit het coalitieakkoord. Sommige punten vergen nog 
aandacht, vandaar de kleur oranje maar daar is dus nog steeds aandacht voor. Nog in de vorige begrotingsraad 
werd dit college gemaand tot spoedige actie. Dagelijks wordt gewerkt aan het vertrouwen met de inwoners en 
probeert het college verstandige keuzes aan de raad voor te leggen, dit alles ondersteund door een steeds 
degelijker financieel beleid. De belangrijkste keuzes in deze begroting heeft de raad al besproken tijdens de 
kadernota. Het college hecht eraan zo transparant en voorspelbaar mogelijk te zijn.  
Tav de septembercirculaire merkt hij op, dat het college deze niet in de begroting heeft verwerkt. Dit is conform de 
richtlijnen van de Provincie, die deze begroting dan ook als sluitend zal accepteren. Nu in twee dagen tijd die 
circulaire wel in de begroting verwerken, komt neer op het veranderen van de regels tijdens het spel. De circulaire 
is op macro-niveau en moet omgerekend worden naar lokaal niveau. De omrekening en de lokale betekenis voor 
Leiderdorp zijn wel eens eerder naar de raad gestuurd, maar het gaat hem te ver om daar de actieve 
informatieplicht bij te halen. Ruimschoots voor deze begrotingsraad heeft de raad immers kennis kunnen nemen 
van de betekenis van die septembercirculaire voor Leiderdorp. Het college zal volgend jaar eerder met die 
informatie komen. De septembercirculaire veroorzaakt een tekort van € 86.000 in de begroting en het college zal 
met een dekkingsvoorstel komen. Dat is niet nieuw. Hij schrikt niet meteen van het bedrag van € 86.000, op een 
begroting van € 79 miljoen. Dit bedrag kan uit de behoedzaamheidsreserve gehaald worden of uit de post 
onvoorzien, of nog een rondje bezuinigen of eind dit jaar meenemen in het saldo. Het college zal met een voorstel 
komen maar niet vrijdag al. Er wacht het college nl. grotere uitdagingen.  
Het CDA heeft een opmerking gemaakt over het burgerservicepunt. Dit voorjaar is een informatief servicepunt in 
de bibliotheek geopend, dat nog niet geheel vlekkeloos werkt maar daar wordt aan gewerkt met de bibliotheek. Als 
dat goed werkt, wordt bekeken of er ook een servicepunt in de Ommedijk kan komen. Dat kost geld maar levert 
ook weer wat op.  
Een meerjarenbegroting is een goed moment om naar de toekomst te kijken. Wat wacht Leiderdorp nog in deze 
periode? Dat is na te lezen in het overzicht bij de begroting. Belangrijke onderwerpen daarin zijn het afmaken van 
zaken waaraan al begonnen is: de brede scholen, het W4-project, de MEAS-locatie. Ook het IVVP moet nog tot 
uitvoering komen, de verplaatsing van Vliko speelt evenals het groenhouden en toegankelijk maken van de 
polders. De gebiedsvisie Willem Alexanderlaan wordt gefaseerd ontwikkeld; een verstandige keuze. Het 
Servicepunt71 is in volle opbouw, nu ook de vakbonden akkoord zijn. De geraamde inkoopvoordelen voor 2011 
zijn al gerealiseerd. Nog dit jaar wordt de nota Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie geëvalueerd en in 2012 
wordt een nieuwe opgesteld. De duurzaamheidsagenda is bijna gereed. Het sociaal beleid stelt Leiderdorp in 
tijden van krapte voor grote uitdagingen. Het coalitieakkoord is een momentopname van de werkelijkheid. Naast 
dat akkoord heeft het college natuurlijk ook andere aandachtsgebieden: de schadevergoeding van de 
tennisvereniging en de locatie Driemaster, over welke locatie nu nagedacht moet gaan worden met raad en 
omwonenden. D66 en BBL hebben daar voorstellen voor gedaan; dat juicht hij toe, al is er nog werk te doen. Er is 
nog een serie bestemmingsplannen te actualiseren en ook de implementatie van het nieuwe Wmo-beleidsplan zal 
de nodige inspanning vergen. De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd, evenals de AWBZ, met minder geld. De 
nieuwe Wet Werken naar Vermogen zal het maximale vragen van onze creativiteit. Tot slot moet er nog een 
toekomstvisie voor de middellange termijn komen.  
Al lopende door het dorp zal de reiziger ondervinden, dat het goed leven is in Leiderdorp. Er zijn altijd zaken die 
aandacht behoeven en communicatie met de inwoner is daar het belangrijkste van. De reiziger loopt door een 
groen dorp met rust en ruimte. Richting publieke tribune zegt hij: dames en heren, dit is uw dorp en in de toekomst 
zullen wij steeds zij aan zij staan om dit dorp een fijne plek te laten zijn voor oud en jong. In de visie van het 
college zal de lokale overheid daar ondersteunend aan zijn en niet langer alleen bepalend. Ondertussen worden 
eindelijk eens zaken afgemaakt en het college nodigt u uit eens stil te staan bij het resultaat, alvorens door te 
lopen en af te vragen of de spade niet al ergens anders de grond in kan. De blik moet natuurlijk op de toekomst 
gericht blijven maar het is goed ook eens te genieten van wat er al is en samen de handen uit de mouwen te 
steken om het dorp nog fijner te maken. Burgerinitiatieven zijn welkom. Voor de reiziger het dorp verlaat, werpt hij 



NOTULEN BEGROTINGSRAAD GEMEENTE LEIDERDORP dd 9 en 11 november 2011 

 
19 

een blik op het nieuwe gemeentehuis. Dat project is afgerond binnen de tijd en binnen het budget, duurzaam en 
toekomstbestendig. De nieuwe burgemeester zal er per 14 januari haar intrek in nemen. Leiderdorp ligt er mooi bij, 
dat zegt niet alleen het college, dat zeggen ook veel inwoners.  
 
Wethouder Maat begint met het onderwerp water. 2012 wordt een belangrijk jaar voor Leiderdorp en hij is heel 
benieuwd naar het onderzoek over de wateroverlast in het Zijlkwartier. Er is een bewonersbijeenkomst geweest, 
een klankbordgroep gevormd en offertes opgevraagd. De klankbordgroep buigt zich nu over de offertes. Hij meldt 
dat het onderzoek binnen het budget en de tijd uitgevoerd worden; dat is nieuws. Droge voeten in het Zijlkwartier 
is één van de prioriteiten in 2012 en dat gaat inderdaad voor de zwemkwaliteit van de Buitenhofvijver. Er wordt 
niet gewacht op de uitkomsten van het onderzoek alleen want er zijn al snelle winstmaatregelen genomen. Er zijn 
kolkaansluitingen en er is een trottoir opgehoogd om te voorkomen dat water een huis binnenkomt. Hij kan zelf 
niet zeilen dus als hij iets over de metafoor zegt, zal hij het eerder over roeien hebben. Hij probeert te roeien met 
de riemen die hij heeft en dat is in deze financiële tijden een mooi uitgangspunt. Hij is door de Leidse regio 
aangewezen als bestuurlijk trekker in de waterketen. Het is prettig vier wethouders te hebben zodat zij zich ook in 
de regio goed kunnen inzetten.  
In het groenbeleid is de nadruk gelegd op kwaliteit boven kwantiteit. Er gebeurt veel op het terrein van groen in 
Leiderdorp: er loopt een proef inzake beheer op beeldkwaliteit, er ligt een plan voor de omvorming van groen tot 
eenvoudiger beheerbaar groen, er wordt gewerkt aan natuurvriendelijke oevers en bloemrijke bermen, de 
ecologische hoofdstructuur wordt geactualiseerd, er heeft een visuele boomanalyse plaats gevonden, gewerkt 
wordt aan de herinrichting van een aantal straten waarbij bomen gekapt moeten worden maar die worden 
vervangen door nieuwe. Dat is niet anders want bomen hebben niet het eeuwige leven. Hij is blij met de 
belangenorganisaties en de discussies met hen hierover. 
Ook op het gebied van jeugd gebeurt heel veel in Leiderdorp, ook volgend jaar. Begin volgend jaar wordt het 
nieuwe jongerencentrum geopend. Leiderdorp staat in Nederland zelfs zo bekend om haar actieve jeugdbeleid, 
dat Leiderdorp genomineerd staat voor de Jong en Lokaal-bokaal. Die zal Leiderdorp niet winnen maar Leiderdorp 
krijgt wel een eervolle vermelding voor het jongerenforum. De tweede JOP in de Houtkamp wordt volgende week 
geplaatst; dat heeft lang geduurd en daar is veel aan vooraf gegaan. De evaluatie van de bestaande JOP's is 
recent door het college geaccordeerd en wordt toegestuurd. Ondanks bezuinigingen op SCW wordt door SCW 
verder gewerkt aan het opzetten van het nieuwe jongerencentrum. Zelf heeft SCW al veel geld bijeen weten te 
halen voor de inrichting ervan; complimenten daarvoor. Jeugd moet kunnen spelen. Excuses richting CDA voor 
het opzadelen van het CDA met advertentiekosten, want het college is iets te ver vooruit gelopen in de begroting. 
Daarin staat smart geformuleerd het voorstel van 90 naar 70 speelplaatsen te gaan maar dat staat nog niet vast; 
dit proces zal zorgvuldig ingegaan worden. Eerst zal de Jeugdnota geëvalueerd worden en een nieuwe nota aan 
de raad presenteren. Daarin zullen criteria voor speelruimten ontwikkeld worden, waarbij de totale hoeveelheid 
speelruimte niet hoeft te verminderen. Wijkbewoners zullen naar hun mening gevraagd worden, die betrokken 
wordt bij die nota. Wel is een bezuiniging ingeboekt van € 25.000 maar die is op verschillende manieren te 
bereiken. Die was overigens al in de kadernota aangekondigd. Het samenvoegen van kleine speelplaatsen tot één 
grotere kan zo'n maatregel zijn. De veiligheid van deze speelplekken is altijd een harde randvoorwaarde.  
De bibliotheek gaat vanaf 1 januari op zondag open maar er wordt binnen het bestaande budget gebleven. De 
Cultuurnota komt eraan; daar verwacht hij heel veel van. In de agenda duurzaamheid komt ook de onkruid-
bestrijding met gif terug. Overigens is die agenda duurzaamheid al af en door het college geaccordeerd; die gaat 
naar de raad waar de raad in december over kan spreken. Er loopt een proef met ondergrondse huisvuilcontainers 
en er wordt verder gewerkt aan het ondergronds brengen van de milieucorners. Ook het project milieustraat is in 
volle voorbereiding en zal in het voorjaar leiden tot een nieuwe milieustraat bij de Werf. Over de openbare 
verlichting komt in januari een presentatie en in februari kan over een plan daarover gediscussieerd worden.  
Er zijn woelige baren op het gebied van de sociale zekerheid. De Wet Investeren in Jongeren is net 
geïmplementeerd en die wordt alweer geschrapt. De wijziging van de WWB ligt nu bij de Eerste Kamer; die wordt 
op een dusdanig laat tijdstip aangenomen dat in februari met terugwerkende kracht een verordening aangenomen 
zal moeten worden. Inmiddels komt de Wet Werken naar Vermogen eraan, onderdeel van een drietal grote 
transities die heel belangrijk zijn. Daar wordt hard aan gewerkt, al is dat misschien niet zichtbaar. Vanochtend 
heeft hij een vergadering in Alphen a/d Rijn bijgewoond van de wethouder Sociale zaken en Welzijn, waarin een 
presentatie werd gegeven van een plan van aanpak dat op dit moment in het Holland Rijnland-gebied wordt 
ontwikkeld. Leiderdorpse ambtenaren spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van dit plan van aanpak, dat 
in februari in het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg ter besluitvorming voorgelegd zal worden. Hiervoor zijn 
uitgangspunten geformuleerd door de gemeentesecretarissen. Hij zit hier dus bovenop en dat moet ook, want dit 
betreft ongeveer 40% van de gemeentelijke begroting.  
 
Dat klinkt de PvdA-fractie als muziek in de oren maar daar moet een kanttekening bij, net als bij een aantal 
andere punten waar het college ongetwijfeld aan werkt. De raad hoort hier niet zo veel over maar het lijkt haar juist 
goed als het college de raad ook eens als klankbord benut om kaders te schetsen bij grote thema's; dat mist zij en 
daar ziet zij winst.  
 
Dat lijkt Wethouder Maat inderdaad zinvol. Zodra hierover een stuk op papier staat en daar in Holland Rijnland-
verband over gesproken wordt, zal hij de raad hiervan in kennis stellen en uitnodigen daarop te reageren.   
Roeien gaat niet zo hard maar uiteindelijk kom je wel op de plaats van bestemming aan. Op dit moment heeft het 
college echter geen behoefte aan een stoomboot. 
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Wethouder Zilverentant zegt dat werken aan de toekomst voor dit college ondermeer betekent: projecten 
afmaken. Voor hem is dat ook de verplaatsing van Vliko. In het DB van de Oude Rijn-zone is onlangs het 
ontwikkelstrategiekader unaniem vastgesteld, om eind van de maand definitief door het AB vastgesteld te worden. 
Een stap verder dus en de middelen van het Ministerie zijn hierdoor zekergesteld. Of Vliko daadwerkelijk naar de 
grote polder op het 3M-terrein komt, is ook een kwestie van de markt. Zoeterwoude ziet wel in dat het bedrijf zich 
kan vestigen op die locatie want het bestemmingsplan laat dat toe. Wel vraagt Zoeterwoude aandacht voor een 
duurzame inpassing van het bedrijf en een goede verkeersafwikkeling. De regiogemeenten zijn bereid die te 
geven en hebben ook de intentie daar samen met de Provincie in op te trekken. Ook de renovatie van Tennispark 
De Munnik moet afgemaakt worden; hij is ook weer volop in gesprek met beide verenigingen om te werken aan 
een overeenkomst waarmee het langlopende conflict kan worden beslecht. Er wordt alles aan gedaan om daar in 
de raad van februari een besluit over te kunnen nemen. Werken aan de toekomst betekent ook bestuurlijk verder 
kijken. Het motto van het college is daarbij: samenleven in rust en ruimte, met een open blik naar de regio. 
Leiderdorp moet een actief, sociaal, ondernemend, groen dorp zijn maar bouwen met beleid, ondernemers 
moeten ruimte hebben, deregulering en terugdringing van overheidsbemoeienis. De inwoners moeten daarbij ook 
een eigen verantwoordelijkheid nemen en niet alles aan de gemeente toedelen. Komend jaar zal daarom ook het 
project deregulering aangepakt worden. Tevens zal gewerkt worden aan een toekomstvisie. De ontwikkeling naar 
een beheergemeente kent zijn eigen dynamiek en daarbij is het essentieel naar de toekomst te kijken. Daarom zal 
het college binnenkort bij de raad komen met een procesvoorstel voor de toekomst van Leiderdorp 2016 plus. 
Leiderdorp 2015 is verouderd en daarnaast wordt al gewerkt aan een ruimtelijke structuurvisie. Daarbij is ook een 
maatschappelijke structuurvisie nodig en Wethouder Van der Eng sprak al over het zero based budgetting, dat ook 
input nodig heeft. Al die ontwikkelingen beïnvloeden en versterken elkaar, en daar is een integrale aanpak voor 
nodig. Die kapstok moet door de toekomstvisie Leiderdorp 2016 plus geboden worden. Een integrale aanpak is 
ook essentieel voor burgerparticipatie want dat geeft duidelijkheid. Het college wil de burger volop bij het proces 
betrekken maar dan moet de burger wel op een bepaald moment bevraagd worden, met eenzelfde set vragen. Die 
informatie kan bij ieder deelproject gebruikt worden. Hij wijst in dit verband op de wedstrijd Ikbenleiderdorp.nl en 
het creëren van een week van Leiderdorp.  
In 2012 zal ook de woonvisie opgesteld worden, o.a. op basis van de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek. 
Eind deze maand komt daar een eerste presentatie van. In de woonvisie zal aandacht zijn voor de verschillende 
doelgroepen en zal ook bekeken worden of er een tweede, kleiner woonzorgcomplex gerealiseerd worden. BBL 
vraagt om meer sociale woningbouw. Eerder is al gesproken over de aanpassing van de regionale 
woonruimteverdeling, waarmee lokaal maatwerk mogelijk wordt. Hij denkt dat de Leiderdorpse woningzoekenden 
daarbij geholpen zijn. Vwb het Samsonveld ligt er een uitspraak van deze raad om daar nadrukkelijk geen sociale 
woningbouw te realiseren vanwege de overeenkomst in het kader van de W4.  
 
De PvdA-fractie meent dat die uitspraak dateert van voor het moment dat vast kwam te staan, dat De Munnik niet 
zou gaan verhuizen. Als het college nu aan de raad zou vragen die uitspraak te willen redresseren dan is dat een 
interessant debat.  
 
Die discussie is gevoerd, aldus Wethouder Zilverentant.  
 
De CDA-fractie merkt op dat hierover in het kader van het W4-project afspraken zijn gemaakt en dat is een 
verdienlocatie.  
 
De PvdA-fractie wijst op het speelveld van de discussie. Het college meldt dat in het verleden iets over dat 
Samsonveld is afgesproken, maar zij vraagt het college of het college bereid is daar discussie over te voeren. 
Wethouder Zilverentant zegt dus nee daartegen.  
 
De GL-fractie zegt dat in de raadsvergadering van februari 2010 is gesproken over de inrichting en het IBO-
protocol van de Kleine Zandput. Toen heeft de raad ook besloten, dat het inrichtingsplan voor de Plantage herzien 
wordt maar op de oude voet en conform de afspraken die met de projectontwikkelaar gemaakt zijn.  
 
De PvdA-fractie beweert ook niet dat er geen uitspraken uit het verleden liggen, maar zij vindt de opmerking van 
de BBL interessant: bekijk die afspraken in het licht van de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek en dan 
zou wellicht een ander standpunt ingenomen kunnen worden. Het verbaast haar dat het college dat gesprek niet 
aan zou willen.  
 
De GL-fractie benadrukt dat in die raadsvergadering ook afspraken met omwonenden zijn gemaakt over hoe hun 
inbreng in dat planvormingstraject vormgegeven wordt. Als de PvdA wil terugkomen op dat besluit, zegt de PvdA 
eigenlijk: wij hebben er lak aan wat toen met omwonenden is afgesproken. Daar kan zij zich niet in vinden. 
 
Wethouder Wassenaar verduidelijkt dat er juridisch geen mogelijkheid is om tot een andere invulling over te gaan 
want dit valt binnen het exploitatiegebied van W4. Dan zou de overeenkomst met de ontwikkelingspartner 
opengebroken moeten worden en die bereidheid heeft de ontwikkelingspartner niet. Die discussie heeft dus geen 
zin.  
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De BBL-fractie verbaast zich net als de PvdA over de resoluutheid van dit college om die discussie niet aan te 
gaan. Natuurlijk zijn er allerlei besluiten genomen in het verleden maar waarom wordt er een woonbehoefte-
onderzoek uitgevoerd als met de uitslag niets gedaan kan worden? Zij kan zich overigens niet voorstellen dat er 
juridisch geen mogelijkheid is daarin een wijziging aan te brengen, zoals Wethouder Wassenaar aangeeft. De 
bereidheid om daarover te spreken, zou er in ieder geval moeten zijn.  
 
De VVD-fractie denkt niet dat er bereidheid moet zijn daarover te spreken, gezien de afspraken en besluiten die 
er liggen. Dat ga je niet allemaal openbreken omdat er een woonbehoefteonderzoek loopt. Met de uitkomsten 
daarvan kan wel rekening gehouden worden bij toekomstige beslissingen.  
 
De GL-fractie zegt dat misschien ook nog eens met Ikea gesproken moet worden dan, als de PvdA en BBL zo ver 
willen gaan. Zij stelt voor het woonbehoefteonderzoek af te wachten en dan over de echte mogelijkheden die 
Leiderdorp heeft te spreken.  
 
De BBL-fractie denkt dat het een aantal partijen is ontgaan, dat de oorspronkelijke W4-plannen diverse 
wijzigingen hebben ondergaan. Er zou een mooi tennispark komen op de Kleine Zandput; dat is niet doorgegaan 
en toen zijn de plannen daarop aangepast. Het is dus niet onmogelijk de plannen aan te passen.  
 
Wethouder Zilverentant vervolgt, dat de locaties Driemaster en Willem de Zwijger het komende jaar opgepakt 
zullen worden. Bekeken zal worden welke ontwikkelingen daar mogelijk zijn; open staat dus wat voor categorie 
woningbouw daar kan komen. Wel zijn dit (kleine) verdienlocaties voor de gemeente. Door de nieuwe Europese 
richtlijn van € 33.000 zal de behoefte aan sociale woningbouw in een ander licht komen te staan. Gemeenten en 
corporaties zullen zich meer gaan richten op de aanpak van scheefwonen. 
D66 vraagt aandacht voor de combinatie wonen en werken op de Baanderij, en het liefst mogelijkheden voor 
starters op de woningmarkt. Hij voelt daarin mee maar daarbij is de gemeente wel afhankelijk van anderen. De 
gemeente heeft nl. geen grondpositie daar. 
 
De D66-fractie vraagt of die anderen ook afhankelijk zijn van de gemeente; de gemeente heeft immers een 
kaderstellende functie in ruimtelijke ordeningsplannen en een voorwaardenscheppende rol.  
 
Wethouder Zilverentant heeft gezegd, dat hij meevoelt met een dergelijke ontwikkeling en die mogelijkheid graag 
wil bekijken. Wel geeft hij aan welke zaken daarbij spelen. Langs de randen van de Baanderij zijn wel 
ontwikkelingen mogelijk en die zijn ook aan de orde, zoals de herontwikkeling van de Banaan aan de Vlechtbaan 
en het ROC-terrein.  
Komend jaar zullen verschillende initiatieven op het terrein van economische zaken genomen cq afgemaakt 
worden, zoals het koopzondagenbeleid, waarbij het college het begrip bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard 
nadrukkelijk inhoud wil geven. Ook zal in 2012 de lokale detailhandelvisie vastgesteld worden; meer ruimte voor 
ondernemers door een verruiming van mogelijkheden op de Baanderij en Wooon, naast de speciale plek die het 
Winkelhof inneemt. Holland Rijnland is ook bezig het verouderde detailhandelbeleid aan te passen; dat is een taai 
proces maar het doel staat helder voor ogen. Ook de kantorenstrategie van Holland Rijnland gaat in 2012 
vormkrijgen. Daarbij zijn ook Leiderdorpse belangen in het geding. Eind 2012 zal het Astellas-gebouw leegkomen 
en als Leiderdorp daarop invloed heeft, zal getracht worden daar zsm een nieuwe bestemming voor te vinden. Er 
zijn signalen dat daar interesse voor is.  
In 2011 zijn de sportnotitie tussenstand en de onderwijsnotitie opgesteld, en met de raad gedeeld. Op basis van 
beide stukken zullen de onderwijsvisie en de Sportnota aan de raad aangeboden worden. De onderwijsvisie heeft 
nadrukkelijk een relatie met de renovatie van scholen in de Voorhof tot een samenwerkingsschool van OBSG en 
PCSG, maar een besluit zal daarover pas genomen kunnen worden als de raad de onderwijsvisie heeft 
vastgesteld. In de sportnotitie is veel informatie gegeven over de huidige stand van zaken op sportgebied. In het 
verleden is een lappendeken aan afspraken en constructies vwb de gemeentelijke bijdrage ontstaan. Het college 
zal voorstellen uitwerken voor harmonisatie van bijdragen en tarieven, dus niet uniformering daarvan. Sporten en 
sporters zijn gelijkwaardig aan elkaar maar niet gelijk; het maakt wel degelijk uit of je in een sporthal sport of 
buiten op een veld, of je schermt of voetbalt. Dat maakt het lastig een rekenmodel met kosten per individuele 
sporter te hanteren. Op basis van de informatie in de Sportnota kan vervolgens discussie hierover plaatsvinden.  
De Boterhuispolder nadert steeds meer het moment van overgang tot realisatie. Overeenkomstig het vastgestelde 
inrichtingsplan is nu een voorlopig ontwerp uitgewerkt, en afhankelijk van de medewerking van alle pachters en 
eigenaren in zowel het Leiderdorpse als Teylingse deel zal een definitief planproject vastgesteld worden. Er is met 
pachters en eigenaren gesproken over grondverwerving maar daarbij is gebleken, dat niet iedereen de 
meerwaarde van het toegankelijk maken van de polder inziet. De wensen van enkele pachters voor medewerking 
zijn van dien aard, dat het college besloten heeft een recreatieve verbinding centraal in het plangebied op een 
alternatief traject aan te leggen. Dat alternatief is kansrijk en wordt uitgewerkt, in samenwerking met Teylingen en 
het Hoogheemraadschap. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2012 gestart wordt met de realisatie van de 
plannen. Daarmee is de subsidie voor het project definitief vastgesteld. De Achthovenerpolder is meer dan alleen 
de uitplaatsing van Vliko. Op dit moment heeft de Dienst Landelijk Gebied een quickscan opgesteld, waarin de 
kansrijke varianten van het project op haalbaarheid zijn getoetst. De maatregelen worden op dit moment verder 
uitgewerkt. Vervolgens zal op basis van die haalbaarheid naar de subsidiemogelijkheden gekeken worden, waar 
het college creatief naar op zoek zal gaan.  
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Het CDA maakte een opmerking over het HSL-informatiecentrum. Dat gebouw is nog niet aan de gemeente 
overgedragen en er zijn dus ook geen exploitatielasten. De intentie is dat centrum tot een Groene Hart-centrum 
om te vormen, wanneer dit in eigendom is. Het CDA noemde een exploitatielast van € 200.000; dat is hem 
onbekend en is niet reëel.  
Hij eindigt met het volgende citaat: "Het doel wordt ons slechts zichtbaar terwijl wij lopen en voortgaan op de weg, 
het doel zonder de weg is een pure fictie". 
 
Wethouder Wassenaar is het met CDA en VVD eens dat het Wmo-beleid heel belangrijk is voor Leiderdorp, niet 
alleen voor 2012 maar ook voor de jaren daarna. Hij meldt met plezier dat het college op 7 november jl. het 
nieuwe Wmo-beleidsplan 2011-2014 heeft vastgesteld; dat kan in de raad van december behandeld worden. In 
dat plan worden de lijnen voor de komende periode uitgezet, waarlangs het gehele Wmo-beleidsveld 
geactualiseerd wordt naar de huidige inzichten. Het compensatiebeginsel wordt daarbij verder ontwikkeld, er wordt 
vormgegeven aan de kanteling en aan de beginselen van het programma welzijn nieuwe stijl. Centraal staat dat 
burgers zo lang mogelijk de regie over hun eigen bestaan houden en dat geïnvesteerd wordt in het echt samen 
leven. In de nieuwe nota zijn diverse ideeën en voorstellen daarvoor aangegeven, maar dat is niet allemaal in één 
keer geregeld. Bekeken wordt hoe de burger vanuit zijn eigen kracht in de maatschappij kan staan en 
functioneren. Het komende jaar wordt de kanteling verder vormgegeven door de medewerkers in het loket extra te 
trainen in het houden van gesprekken, om zo de mogelijkheden goed in beeld en in de praktijk te brengen. 
Natuurlijk heeft het college de doelstelling alles met bestaande middelen te doen. Er moet gebruik gemaakt 
worden van de mogelijkheden die gemeenten hebben om efficiënter te werken, ook binnen het Wmo-deel. Hij 
verwacht bovendien te kunnen winnen met de kanteling op het gebied van individuele voorzieningen, welke 
middelen dan weer ingezet kunnen worden op meer algemeen gerichte welzijnsvoorzieningen. Eea wordt in 2012 
in samenspraak met lokale en regionale partners ontwikkeld.  
Hij sluit zich aan bij wat Wethouder Maat heeft gemeld over de AWBZ en jeugdzorg. Hij deelt de zorgen van de 
PvdA op dit punt, maar tegelijkertijd bieden die decentralisaties ook kansen aan gemeenten om in goed overleg 
met elkaar op lokaal, regionaal of subregionaal niveau afspraken te maken over de uitvoering van die 
decentralisaties. De gemeenten staan voor grote uitdagingen de komende jaren en er zijn inderdaad enige risico's, 
maar in het verleden heeft Leiderdorp laten zien decentralisaties tot een goed einde te kunnen brengen. Hij heeft 
er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.  
Tav het IVVP meldt hij, dat conform het coalitieakkoord de eerste aandacht van dit college is uitgegaan naar het 
vervaardigen van een uitvoeringsplan van het IVVP. Het plan van aanpak is er inmiddels. Het college heeft 
gekozen voor een pakket direct en noodzakelijk uit te voeren ten laste van de algemene reserve, een deel binnen 
de reguliere begroting op te nemen en voor minder urgente werkzaamheden zullen in een later stadium middelen 
beschikbaar moeten komen. Het IVVP wordt in ieder geval gevolgd, op enkele uitzonderingen na. Voor de jaren 
na 2012 moet nog blijken of die middelen voor uitvoering ook beschikbaar kunnen zijn. Hij stelt voor daarover een 
beslissing te nemen bij de kadernota 2012. Kan het niet dan moet beslist worden of het IVVP aangehouden moet 
worden tot financieel betere tijden danwel dat er een ingrijpende bijstelling moet plaatsvinden. Voordeel van deze 
aanpak is dat in ieder geval wel met een deel van de uitvoering gestart kan worden. Het uitvoeringsplan zal 
binnenkort aan de raad aangeboden worden. 
Vwb de Ringweg Oost kan hij melden, dat Wethouder Strijk van Leiden gisteren van de Gedeputeerde heeft 
vernomen dat de Provincie vooralsnog geen enkele aanleiding ziet Leiderdorp enige dwingende aanwijzing te 
geven in dit verband. Wethouder Strijk wordt verzocht een oplossing op eigen grondgebied te zoeken.  
Hij is het eens met de hartekreet dat Holland Rijnland zich moet richten op de realisering van concrete zaken en 
minder op het vervaardigen van nota's en notities. Op de dossiers die van groot belang zijn en waar veel geld in 
omgaat, heeft de regio geen absolute macht. De Provincie speelt haar partijtje vooral mee en blijft dat ook doen, 
maar de bemoeienis van de Provincie lijkt op klei door een rietje blazen, kijkende naar de trage procesgang bij de 
Rijnland-route en de Rijn/Gouwe-lijn. Dat neemt niet weg dat in regionaal verband gezocht wordt naar oplossingen 
en alternatieven, gericht op het verder helpen van de regionaal afgesproken dossiers. Overigens zijn niet alle 
dossiers die de VVD noemde ter uitvoering van Holland Rijnland. Tav het doemscenario waar de PvdA over sprak 
ivm de positie van Leiderdorp in de regio in relatie tot de nu te vormen metropolen, ontkent hij met klem dat er 
sprake is van een passieve opstelling van Holland Rijnland. Het DB discussieert hier diepgaand over; die 
discussie varieert van aansluiten bij een bestaande metropool tot het vormen van een eigen grote regio met 
andere steden. Er wordt echt out of the box gedacht. Het staat de PvdA natuurlijk vrij aanvullende suggesties te 
doen via de vertegenwoordiger van Leiderdorp in het DB of AB.  
Vwb de openbare orde en veiligheid hoort hij de VVD opperen om in het kader van de nota Integraal 
handhavingsbeleid te kijken naar het uitbreiden van taken en bevoegdheden van de BOA's. Binnen het college 
leeft eenzelfde gedachte en bij de uitvoeringsplannen zal daarnaar gekeken worden. Dat heeft wel consequenties 
tav de bestaande taken en financiën. Het voornemen te bezuinigen op de post rampenbestrijding is in de laatste 
kadernota opgenomen en dus bij de raad bekend. Het schrappen van één rampenoefening betekent geenszins 
dat het voorbereid zijn op snel reageren wordt aangetast. Bovendien wordt er nog steeds geoefend maar het kan 
een tandje minder op dit gebied. Het CDA verwees nog naar een niet goed lopende zin mbt de 
brandweerorganisatie; in die zin moet het woord is gewijzigd worden in die, dan is de zin weer leesbaar.  
Hij is ervan overtuigd dat met deze begroting een stevig fundament voor 2012 en volgende jaren is gelegd. Er valt 
nog wat te doen en het coalitieakkoord is daarbij leidend. Er is volop actie en beweging op tal van terreinen, meer 
dan voorheen gericht op het afmaken en goed inrichten van taken, met een gepast oog voor de toekomst.  
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De Voorzitter schorst de vergadering tot a.s. vrijdag 11 november om 14.00h. 
 
De Voorzitter heropent op vrijdag 11 november om 14.00h de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
TWEEDE TERMIJN RAAD 
 
De VVD-fractie dankt de collegeleden voor de uitgebreide, duidelijke en enthousiaste betogen; complimenten 
daarvoor. Een aantal punten blijft voor haar over om op te reageren.  
De toelichting en uitleg die de Wethouder over de septembercirculaire heeft gegeven, is voor haar duidelijk. De 
richtlijnen van de toezichthouder zijn helder: de septembercirculaire had nog niet in de begroting opgenomen 
hoeven worden. Het was wellicht fijner geweest als dat wel was gebeurd, gelet op de huidige economische 
situatie, maar het college heeft al geschetste opties gegeven die verder uitgewerkt zullen worden. Zij wacht die 
uitwerking af, evenals het dekkingsvoorstel.  
De VVD heeft voorgesteld de notitie die recent is behandeld in de WWB-werkgroep over de Sociale Dienst zsm in 
commissie en raad te behandelen. Dat geldt ook voor de sportnotitie, zodat de raad waar nodig haar kaders aan 
het college kan meegeven.  
Als de blaadjes van de bomen vallen, worden veel mensen somber. Dat heeft zij meegenomen uit een aantal 
algemene beschouwingen en de eerste termijn: die fracties hebben een aantal sombere kanten uitgelicht. Zij ziet 
het wat vrolijker allemaal, waardoor je wellicht ook eerder vertrouwen krijgt in de politiek in Leiderdorp. Uit de 
betogen van de wethouders constateert zij, dat hier heel veel gebeurt in het gemeentehuis op een stabiele en 
rustige wijze. Er wordt hard gewerkt en het gaat om resultaten, niet om het proces dat niet loopt; dat vindt zij erg 
belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd door de inwoners, zo heeft zij gemerkt.  
In haar slottermijn komt zij terug op de ingediende moties. Dan zal zij ook terugkomen op de motie die zij met D66 
en GL heeft ingediend over de prestatieafspraken en planning, die luidt als volgt: 
 

"Motie 5 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 11 november 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
- in het coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen, dat de raad prestatieafspraken (welke output verwachten 

we in een periode) maakt met het college. Een bindende vertaling naar de managers en de ambtelijke 
organisatie maakt daarvan onderdeel uit, 

- deze prestatieafspraken samen met de raadsplanning van activiteiten en projecten jaarlijks als bijlage bij 
de begroting worden gevoegd; 

 
Van mening, dat: 
-  een aantal meegegeven deadlines voor het ontwikkelen van notities en/of nota’s in het afgelopen 

begrotingsjaar niet zijn gehaald, 
-  het gezien de urgentie van een aantal dossiers van belang is dat de raadsplanning wordt aangehouden; 

 
Spreekt uit: 
A.  dat ondergetekenden voor de termijn tot de volgende begrotingsraad in 2012 de volgende 

prestatieafspraken met het college aangaan: 
1.  in de begroting 2013 en alle nog te presenteren nota’s en beleidsnotities de methodiek van 

meetbare doelen voor een degelijk financieel beleid verder worden doorgevoerd, 
2.  het college zijn regierol bij burgerparticipatie steeds zichtbaar zal blijven oppakken, 
3.  het betrekken van burgers via het Burgerpanel verder te ontwikkelen, en ook instellingen, 

verenigingen en ondernemers op een vergelijkbare wijze bij het gemeentebeleid te betrekken, 
4.  de verantwoordelijk portefeuillehouders de hun toegewezen coördinerende taken (mn juridische 

zaken, subsidiebeleid en regiozaken) met prioriteit zullen (blijven) oppakken, 
5.  het college aan te sporen, zoals in de begrotingsraad van 9 november 2011 is gedaan, 

ontwikkelingen en resultaten steeds snel en proactief naar de raad te communiceren en waar 
mogelijk ook naar de inwoners en/of andere belanghebbenden; 

 
B.  dat de raadsplanning eveneens deel uitmaakt van deze prestatieafspraken, waarbij ondergetekenden het 

college oproepen in elk geval de voortgang van de volgende onderwerpen goed te bewaken: 
1.  financiële gevolgen septembercirculaire, 
2.  Wmo-nota, 
3.  subsidiebeleid, incl. nieuwe Subsidieverordening, 
4. IVVP plan van aanpak, 
5.  Cultuurnota, 
6.  accommodatiebeleid/eigendommenbeleid, 
7.  brede onderwijsvisie, 
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8.  Sportnota, 
9.  evaluatie burgerparticipatie/IBO-protocol, 
10.  evaluatie jeugdbeleid. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van VVD, D66 en GL." 
 
De PvdA-fractie begrijpt niet wat deze motie, die een afspraak tussen de coalitiepartijen en het college bevat, hier 
in de raad doet. Tenzij de indieners willen dat de rest van de raad zich daarachter schaart. 
 
De VVD-fractie zegt dat deze discussie vorig jaar ook is gevoerd. Zij nodigt de andere partijen van harte uit deze 
motie mede te ondertekenen of ondersteunen.  
 
De PvdA-fractie meent dat in dat geval niet in de motie gesproken moet worden over ondergetekenden want als 
de raad een motie aanneemt, is die van de raad.  
 
Dat neemt de VVD-fractie graag over.  
 
De BBL-fractie hoort de VVD spreken over een aantal fracties die somber zouden zijn. BBL heeft 
woensdagavond echter veel gelachen en een vrolijke avond beleefd; de accu is ook weer helemaal opgeladen.  
BBL is blij met de woorden van Wethouder Van der Eng in eerste termijn, wanneer hij spreekt over de rol van de 
overheid. De tijd dat de overheid alles voor de burgers regelt, is voorbij; zij is het eens met de Wethouder dat 
burgers steeds meer aangesproken moeten worden op hun eigen verantwoordelijkheid en vermogen. Het college 
heeft aangegeven zo transparant en voorspelbaar mogelijk te willen zijn; dat ondersteunt zij en juist daarom is zij 
verbaasd hoe de Wethouder is omgegaan met de septembercirculaire. Gisteren heeft zij contact gehad met de 
Provincie en haar is gebleken, dat niets het college ervan weerhoudt die circulaire wel in de begroting te 
verwerken. Jammer dat het college daar niet voor gekozen heeft. Veel andere gemeenten hebben dat overigens 
wel gedaan. Vreemd is ook dat het college toezegt het volgend jaar wel anders te zullen doen, wat haar overigens 
verheugt. In de collegebrief van 1 november over de septembercirculaire staat, dat de totale betekenis van die 
circulaire al verwerkt is; dat is iets anders dan de Wethouder afgelopen woensdag zei. De Wethouder gaf vier 
opties aan hoe het tekort gedekt kan worden maar waarom wordt daar geen keuze in gemaakt? Als die keuze wel 
gemaakt was, kon dit in de begroting verwerkt worden en dan had daar vandaag over gesproken kunnen worden. 
De actieve informatieplicht is hier wel degelijk aan de orde en het op tijd informeren van de raad, en dus niet zes 
weken na ontvangst van de septembercirculaire maar enkele dagen na ontvangst. Komt het college vandaag met 
een dekkingsvoorstel? Zij leest in het coalitieakkoord, dat tegenvallers gecompenseerd worden binnen het 
begrotingshoofdstuk; het tekort kan dus niet uit de reserve worden gehaald.  
Zij ondersteunt het voorstel van Wethouder Wassenaar om volgend jaar te spreken over het IVVP bij de 
behandeling van de kadernota. Het IVVP kent inderdaad vele beslismomenten maar dat maakt het ook zo moeilijk: 
over veel punten moet beslist worden maar er is zo weinig geld om die ook uit te voeren.  
 
De VVD-fractie vraagt of BBL het met haar eens is, dat alles wat makkelijk uitgevoerd kan worden in het kader 
van het IVVP in ieder geval in 2012 gedaan wordt.  
 
Daar is de BBL-fractie het mee eens. Tevens moeten zaken die hoognodig moeten gebeuren ook aangepakt 
worden en daar is volgens haar ook wel ruimte voor in het budget regulier onderhoud. Mocht dat niet zo zijn dan 
moeten de belangrijkste speerpunten in de verkeersproblematiek als eerste aangepakt worden.  
Zij vindt het erg belangrijk dat Wethouder Maat nadrukkelijk laat weten in Leiden, dat Leiderdorp zeer ongelukkig 
is met de gang van zaken rondom de Sociale Dienst en er bij Wethouder De Haan op aandringt met resultaten te 
komen. Zij wacht met spanning de participatieplan af, dat in december aan de orde komt.  
BBL is blij met de aandacht van Wethouder Zilverentant voor haar wens om op het Samsonveld en de locatie 
Driemaster 100% sociale woningbouw te gaan realiseren. Zij hoort graag tzt van de Wethouder wat de 
onmogelijkheden zijn vwb het Samsonveld en of die om te vormen zijn in mogelijkheden. Bij de locatie Driemaster 
ziet zij wel veel mogelijkheden. Dat zou een verdienlocatie kunnen zijn maar als een gemeente sociale 
woningbouw wil realiseren, zal de keuze gemaakt moeten worden de grond niet te duur te verkopen aan de 
woningcorporatie die dat project gaat realiseren. Gezien de balanspositie van Rijnhart Wonen zijn daar ook 
mogelijkheden voor, volgens haar. De gemeente kan zodoende op een andere manier aan zo'n locatie verdienen, 
nl. door het vervullen van een grote behoefte hier in Leiderdorp.  
BBL heeft in de technische vragenronde gevraagd om een overzicht van de leges en de kostendekkendheid 
daarvan. Het antwoord heeft haar bedroefd. Daarin werd gesteld, dat een aantal leges kostendekkend zijn maar 
haar vraag was wat de werkelijke kosten en wat de werkelijke opbrengsten zijn. De leges die worden geheven 
voor de markt bijv. zijn niet kostendekkend; dat is een politieke keuze en zij kan ook best begrepen dat er leges 
zijn die niet kostendekkend zijn. Echter, moeilijker heeft zij het met het feit dat sommige leges ruim kostendekkend 
zijn en de gemeente daarop verdient. Het is niet aan de overheid geld te verdienen aan haar inwoners en volgens 
haar mogen leges ook niet meer dan kostendekkend zijn. Graag krijgt zij nog antwoord op haar vraag.  
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De D66-fractie is blij met de complete reactie van het college, ook met het feit dat het college de burgers direct 
aansprak.  
De drie moties die zij heeft ingediend, spreken voor zich. In de motie over de sport heeft zij haar wensen al naar 
voren gebracht en het is aan de raad om hierover op een ander moment te spreken. De motie burgerinitiatief is 
van naam veranderd omdat er al een nota Burgerinitiatief bestaat, wat leidde tot verwarring. Zij probeert met die 
motie te bewerkstelligen, dat alle initiatieven en ideeën die vanuit de burgers komen ook serieus genomen worden 
en snel opgepakt.  
 
De PvdA-fractie leest dat D66 er in motie 1 bij het college op aandringt "te onderzoeken of de visies op de 
ruimtelijke ordening kunnen worden aangepast"; dat lijkt haar geen uitdagend onderzoek. In de laatste zin wordt 
gesteld: "… niet op juridische of ruimtelijke ordeningsproblemen behoeven te stuiten".  
 
De D66-fractie meent dat de PvdA de bijzin daarvoor uit het oog verliest. Als eigenaren of ondernemers zelf iets 
willen ontwikkelen op het gebied van woningbouw dan moeten zij niet tegen bestaande bestemmingsplannen of 
juridische beperkingen aanlopen. Het moet op een bepaald moment dus mogelijk gemaakt worden dat een 
dergelijke ontwikkeling ook plaatsvindt want op dit moment is alles dichtgetimmerd.  
 
De PvdA-fractie heeft de intentie van die motie dan toch goed begrepen, maar raadt D66 aan nog even naar de 
formulering van dat deel van de motie te kijken.  
Met motie 2 kan zijn instemmen want er moet opgeschoten worden met de Sportnota. Toch staat daarin een 
aantal uitgangspunten waarvan zij zich afvraagt of die in de begrotingsbehandeling meegenomen moeten worden. 
Die punten zijn op zich een debat waard. Tav het laatste punt onder Dringt er bij het college op aan meent zij, dat 
daar eerst een inhoudelijk debat over gevoerd moet worden alvorens een dergelijke uitspraak wordt gedaan.  
 
Dat klopt, aldus de D66-fractie, vandaar dat zij ook wilde voorstellen die motie aan te houden en dit onderwerp 
zsm op de commissie- en raadsagenda te plaatsen, om zo kaders mee te geven voor de Sportnota die september 
volgend jaar in de raad komt.  
 
De Voorzitter begrijpt dat motie 2 wordt aangehouden; die zal dus niet in stemming gebracht worden.  
 
De PvdA-fractie merkt tav motie 3 op, dat de tekst onder Dringt er bij het college op aan vlees noch vis is. De 
essentie van de motie spreekt haar zeer aan maar zij denkt dat de tekst aangescherpt zou moeten worden.  
 
De D66-fractie wil eerst de reactie van het college afwachten.  
 
De VVD-fractie denkt dat de raad moet uitspreken of zij met die motie kan leven, niet het college. 
 
Daar is de D66-fractie het mee eens maar zij is toch benieuwd hoe het college tegenover die motie staat, of die 
bijv. haalbaar is.  
Motie 3 betreft mn kleine ideeën en initiatieven die vanuit burgers, ondernemers en instellingen komen; daar wordt 
op dit moment te weinig mee gedaan, meent zij.  
Leiden heeft gisteren de begrotingsraad gehad, een begroting met een dik pak errata erbij; zij prijst zich gelukkig 
met een begroting die klopt en leesbaar is, waar ook geen fouten in geslopen zijn. Als op heel korte termijn 
veranderingen doorgevoerd worden dan ontstaat de kans dat er fouten in sluipen; daar is zij geen voorstander 
van.  
 
De CDA-fractie zegt in reactie op de coalitiepartijen, dat zij vandaag geprobeerd heeft in een speelgoedwinkel 
beertjes te kopen die in hun handen klappen. Helaas, die waren niet te krijgen. Het is de taak van een oppositie 
om kanttekeningen bij een begroting te plaatsen. Natuurlijk is zij niet ontevreden over veel zaken maar dat heeft zij 
al aangegeven in de algemene beschouwingen, net als andere partijen. "De begroting is leesbaarder dan ooit"; 
welke criteria zijn daarbij gehanteerd? Sommige coalitiepartijen hebben kennelijk al weet van nota's die nog 
moeten komen, zoals de Wmo- en Duurzaamheidsnota.  
 
De VVD-fractie heeft inderdaad iets over de Wmo gezegd maar dat betrof de Wmo-notitie, de uitgebreide notitie 
die de raad enige tijd geleden heeft ontvangen.  
 
De CDA-fractie kreeg het idee dat de coalitiepartijen meer weten dan zij. 
Het is altijd usance geweest in deze gemeente om de septembercirculaire niet in de begroting op te nemen omdat 
die vaak laat verscheen. Echter, toch vindt zij het jammer dat het college geen keuze heeft gemaakt in de vier 
aangegeven opties, vooral omdat de raad hiernaar gevraagd heeft. Er zijn prachtige plannen gemaakt voor de 
Achthovenerpolder maar daadkracht is op dit punt toch wat achtergebleven. Realisering zal nu toch heel moeilijk 
gaan worden. De rampenoefeningen zijn volgens haar groot punt van aandacht. De brandweer is geregionaliseerd 
en een groot deel van de ambtelijke organisatie gaat naar Servicepunt71. Zij meent dat er juist meer 
rampenoefeningen zouden moeten komen; de nieuwe burgemeester moet ook niet met een achterstand 
opgezadeld worden. Misschien kunnen kleine interne oefeningen gehouden worden? De raad heeft aangegeven, 
dat bij het gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis er servicepunten zouden zijn in de Sterrentuin en 
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Ommedijk. Zij begrijpt uit de beantwoording van het college dat daar geen echte haast mee gemaakt wordt. Het 
verheugt haar dat de reductie van het aantal speeltuintjes nog geen gelopen race is. De nota Jeugd, 
vrijetijdsbesteding en participatie wacht zij vol spanning af. Zowel D66 als GL doen de bezuinigingen tav het 
jeugdbeleid als iets kleins af. Zij pleiten wel voor starterswoningen maar tegelijkertijd korten zij op jeugdbeleid; dat 
is jammer. Zij begrijpt dat een amendement om de bezuiniging van € 60.000 terug te draaien geen kans maakt in 
deze raad. Nu Leiderdorp dubbel vergrijst, zou juist geïnvesteerd moeten worden in de jeugd.  
 
De VVD-fractie zegt dat het CDA doet voorkomen alsof de coalitiepartijen applausmachines zijn voor dit college. 
Zij hoopt dat het CDA wel gehoord heeft, dat de VVD een hele reeks aan risico's heeft opgenoemd en daarnaast 
het college opgeroepen met een aantal zaken voortgang te maken. Zij is dus zeker kritisch tav dit college en is 
allesbehalve een applausmachine.  
 
De CDA-fractie vindt het terecht dat de VVD wijst op de risico's maar de kritische noten die de VVD de afgelopen 
jaren altijd naar voren bracht, heeft zij dit jaar gemist.  
 
De VVD-fractie is dit jaar minder kritisch omdat het beter gaat. 
 
De GL-fractie heeft in eerste termijn een aantal speerpunten neergezet voor de komende tijd: sociaal beleid, 
duurzaamheid, verkeer en vervoer, en kunst en cultuur. Zeer binnenkort zal gesproken worden over de 
duurzaamheidsagenda, het openbare verlichtingsplan en het IVVP; die besprekingen wacht zij op dit moment af. 
Een groot aantal wensen en voorbeelden die zij in eerste termijn heeft genoemd, zal zij bewaren voor de 
behandeling van die nota's en zij hoopt dat die in die nota's ook te herkennen zijn. In de notitie Leiderdorp 
bruisend heeft zij om meer aandacht gevraagd voor kunst en cultuur, en daarin een aantal ideeën aangegeven; zij 
hoopt dat ook die in de collegenota terugkomen.  
Zij herhaalt haar vraag in eerste termijn over de re-integratie spagaat; graag nog een reactie van het college 
daarop. 
Vwb motie 4 merkt zij op, dat een aantal partijen die motie anders interpreteren dan haar bedoeling is. Met die 
motie beoogt GL in ieder geval niet Leidse problemen over te nemen, ook niet overnamegedrag te vertonen, maar 
zij heeft bij de overwegingen aangegeven dat het Warenhuis wel degelijk Leiderdorp regardeert. Vandaar dat zij 
daarin het college verzoekt met een overzicht en voorstel te komen over ontwikkelingsrichtingen vanuit 
Leiderdorps perspectief.  
 
De PvdA-fractie vindt die motie sympathiek klinken maar zij vindt het lastig oordelen over een onderwerp dat 
eigenlijk niet over de begroting gaat en ook geen aandacht heeft gekregen in de beraadslagingen. Wellicht is het 
verstandiger dit punt mee te nemen in de behandeling van de duurzaamheidsnotitie.  
 
De GL-fractie had twee overwegingen hierbij: haar is niet bekend dat deze problematiek bij de duurzaamheids-
agenda wordt meegenomen en er is haast bij. In de komende AB-vergadering van de GeVuLei is dit onderwerp 
nadrukkelijk aan de orde en zij hecht eraan zsm na die vergadering vanuit Leiderdorp een signaal af te geven.  
 
De VVD-fractie stelt dat de GeVuLei zelf al aangegeven heeft dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan en 
er begin 2012 een rapport komt, waarin ook besproken wordt wat de gevolgen zijn en wat de oplossings-
mogelijkheden.  
 
De GL-fractie wil dit toch in de raad bespreken. In een regiocommissie is de begroting van de GeVuLei besproken 
en goedgekeurd; die is voor kennisgeving aan de raden gestuurd maar daar is niet over gesproken. Het 
onderzoek dat nu wordt uitgevoerd, verloopt traag en zij had gehoopt dat die bespreking ook levendiger gevoerd 
werd. Het is goed wanneer Leiderdorp een richting meegeeft aan de uitkomsten van dat onderzoek, aan welke 
functies van het Warenhuis wordt gehecht en aan welke niet. Het lijkt haar zinvol nog voor eind dit jaar een signaal 
af te geven aan het DB van de GeVuLei.  
 
De PvdA-fractie dankt het college voor de beantwoording en uitvoerige voorbereiding daarop. Daarin zaten veel 
geruststellende mededelingen vwb de somberheid die uitgesproken is. Tegen de werkelijkheid kan op 
verschillende manieren aangekeken worden, maar een bepaalde mate van ongerustheid over het niet halen van 
termijnen of het niet afkomen van documenten lijkt haar een zakelijke waarneming. Maar het gaat natuurlijk om de 
inhoud van de zaak en op dat punt constateert zij, dat de gemeente het heel druk krijgt de komende tijd want het 
college heeft een hele reeks aan nota's en documenten beloofd. Tav de inmiddels geamendeerde motie die de 
drie coalitiepartijen hebben ingediend, hoopt zij dat het college de daarin genoemde verwachtingen nu ook op 
korte termijn gaat realiseren. Sinds de datum van het collegeakkoord (31 maart 2010) zijn er 620 dagen 
verstreken en zij hoopt, dat er in de komende maanden ook daadwerkelijk gestart wordt met de aangekondigde 
stukken. Zij is blij met de discussie die is opgepakt over woningbouw. Vanmorgen stond in het Leidsch Dagblad 
een goede analyse; daarmee werd blootgelegd dat de coalitie zich nu ook langzaam realiseert, dat als je bepaalde 
maatschappelijke problemen wilt aanpakken daar op een open manier over moet discussiëren. Zij is verheugd dat 
dat ook gebeurt. Zij is wel heel ontevreden op de wijze waarop de wethouder van Financiën heeft gereageerd op 
de suggesties rondom het verwerken van de septembercirculaire. Met verbazing heeft zij het verhaal van de VVD 
gehoord, waarin werd opgemerkt dat de argumenten van de Wethouder zo vertrouwenwekkend was maar dat het 
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fijner was geweest wanneer dit anders was gelopen. Daar laat de VVD het bij en dat vindt zij merkwaardig, want 
de VVD staat bekend als een partij die de financiële betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft staan. In het 
verleden was de VVD altijd bijzonder alert en creatief vwb geldkwesties. Een politiek bestuurder zou politieke 
sensibiliteit moeten hebben. Nog voor de VVD vanmiddag aankondigde het eens te zijn met de argumenten van 
de Wethouder waren door vrijwel alle partijen opmerkingen gemaakt over dat de septembercirculaire nog niet 
verwerkt was. De Wethouder had zijn argumentatie al voorbereid en toen had de Wethouder zich moeten 
realiseren, dat het uitschrijven van een tekst vooraf iets anders is dan het uitspreken van de juiste woorden. De 
Wethouder heeft aangegeven niet te zijn geschrokken van het bedrag; een Wethouder die niet schrikt van dat 
bedrag en zegt dat formeel niet te hoeven regelen, vindt zij dubieus. Tevens zei de Wethouder dat het college 
grotere uitdagingen wacht; dat heeft haar gestoord en zij vindt dat een slechte zaak. Zij hoopt toch dat het college 
nog met een betere onderbouwing komt; zo niet dan zal zij daar in een derde termijn een motie voor indienen.  
 
De VVD-fractie heeft goed kennisgenomen van de argumenten van de Wethouder. Een aantal zaken speelt 
hierbij een rol: procedureel is het niet gebruikelijk de septembercirculaire in de begroting te verwerken maar voor 
haar is het vooral belangrijk, dat er voldoende alternatieven zijn om dit tekort straks weg te werken. Daarbij vindt 
zij zorgvuldigheid van groot belang en nu even snel met een voorstel komen, zal Leidse toestanden veroorzaken. 
Dat wil zij hier zeker niet. Die argumenten snijden hout en daarom kan zij zich erin vinden hier later naar te kijken.  
 
De BBL-fractie merkt op dat de septembercirculaire is ontvangen de dag na Prinsjesdag. Tussen toen en 
afgelopen woensdag zitten zes weken en afgelopen woensdag heeft de Wethouder aangegeven vier 
oplossingsrichtingen te zien. Hoe lang heeft de Wethouder nodig gehad om een in zijn ogen mineur probleem op 
te lossen? 
 
Dat zou de Wethouder zelf gevraagd moeten worden, vindt de VVD-fractie.  
 
De Voorzitter zegt dat het college daar straks ongetwijfeld op zal reageren.  
 
De D66-fractie proeft een onevenwichtigheid in het betoog van de PvdA. Klopt het dat de PvdA heeft aangegeven 
geen vertrouwen te hebben in het verwerken van de septembercirculaire in de begroting? En dat deze begroting 
dus afgekeurd zou moeten worden omdat deze er niet in verwerkt is? Wegen voor de PvdA zaken als de 
financiering van het IVVP minder zwaar dan deze verwerking van € 86.000? Zo ja dan nodigt zij de PvdA uit nog 
deze vergadering een amendement in te dienen. Anderzijds proeft zij ook dat de PvdA de discussie over de 
verwerking van die € 86.000 op een later moment wil voeren.  
 
Het ging de PvdA-fractie vooral om de politieke sensibiliteit. De Wethouder had een voorgeprogrammeerd 
document gemaakt tbv de beantwoording en nav de vele opmerkingen hierover had het haar verstandiger geleken 
wanneer de Wethouder zijn argumentatie meer daarop afgestemd had. De Wethouder heeft aangegeven dat het 
allemaal geen probleem is en dat die € 86.000 wel een andere keer wordt besproken. Dat is geen serieuze 
discussie. 
 
Zo heeft de D66-fractie de woorden van de Wethouder niet begrepen. De Wethouder heeft het zo niet gezegd; 
dat maakt de PvdA ervan.  
 
Het lijkt de PvdA-fractie goed wanneer het audioverslag erop nageluisterd wordt en die naast de tekst in het RIS 
te leggen. Het gaat er niet om dat Leiderdorp die € 86.000 niet zou overleven maar om de wijze en zorgvuldigheid 
waarop de wethouder van Financiën verlangens van de raad niet tegemoet treedt.  
 
De VVD-fractie merkt op dat er inderdaad zoiets is als politieke sensibiliteit maar er is ook zoiets als daadkracht. 
De Wethouder heeft goed daadkracht laten zien en dat hij niet is ingegaan op de diverse opmerkingen die fracties 
hebben gemaakt, is misschien wel een bewuste keuze geweest.  
 
De PvdA-fractie is benieuwd wat de Wethouder daar straks op gaat zeggen.  
 
De BBL-fractie neemt inderdaad aan dat dat inderdaad een bewuste keuze is geweest van de Wethouder. De 
VVD spreekt over daadkracht; dat heeft zij de afgelopen zes weken gemist.  
 
De Voorzitter schorst de vergadering (15.05-16.00h). Evt. wijzigingen in moties kunnen tijdens de schorsing bij de 
griffie ingediend worden.  
 
De Voorzitter merkt op dat de volgende moties ter vergadering uitgereikt zijn: 
 

"Motie 1a 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 11 november 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
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Overwegende, dat: 
- het bedrijventerrein de Baanderij oud, en op onderdelen, niet meer bij de tijd is, 
�- op diverse plaatsen in Nederland goede ervaringen zijn opgedaan met het vervangen van bestaande 

bebouwing door modernere en kwalitatief betere bebouwing, 
- op diverse plaatsen ook succesvol gewerkt wordt met een beperkte vermenging van werken en wonen 

(bijvoorbeeld langs de Zijl); 
 
Van mening, dat: 
- in deze tijd van economische stagnatie innovatief en proactief denken heel belangrijk is, 
�- zeker op dit gebied een lange termijn-visie op nieuwe mogelijkheden de gelegenheid geeft in te spelen op 

nieuwe ontwikkelingen, 
- modernisering van de Baanderij een stimulans is voor de Leiderdorpse economie, 
- modernisering ook kansen zou kunnen bieden voor vergroting van het aantal woningen voor starters, 
- modernisering van de Baanderij bedrijvenvestiging buiten de huidige bebouwingsgrenzen van de Leidse 

regio minder urgent zou maken; 
 
Dringt er bij het college op aan: 
Tav de Baanderij te onderzoeken of bestuurlijke kaders dusdanig aangepast kunnen worden dat meer 
mogelijkheden worden gecreëerd voor de combinatie van bedrijven en wonen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fractie van D66." 
 

"Motie 3a 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 11 november 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
- tijdens de wijkwandelingen en andere contacten met de Leiderdorpse burgerij gebleken is dat mensen in 

het dorp graag bereid zijn mee te denken over de oplossing van problemen, zeker in de eigen directe 
woonomgeving, 

- het budget van de gemeente de komende jaren onder toenemende druk zal staan, 
�- zelfwerkzaamheid van burgers, al of niet in overleg met de gemeente, een weinig gebruikt middel is, 
- ideeën van burgers vaak onvoldoende worden gehoord en gebruikt; 
 
Van mening, dat: 
Gebruik maken van zelfwerkzaamheid, initiatief of creativiteit van burgers een middel kan zijn om voorzieningen te 
behouden, te creëren of te versterken; 
 
Dringt er bij het college op aan: 
Op initiatief van burgers, instellingen en ondernemers actief te reageren.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fractie van D66."  
  

"Motie 5a 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 11 november 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
- in het coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen, dat de raad prestatieafspraken (welke output verwachten 

we in een periode) maakt met het college. Een bindende vertaling naar de managers en de ambtelijke 
organisatie maakt daarvan onderdeel uit, 

- deze prestatieafspraken samen met de raadsplanning van activiteiten en projecten jaarlijks als bijlage bij 
de begroting worden gevoegd; 

 
Van mening, dat: 
-  een aantal meegegeven deadlines voor het ontwikkelen van notities en/of nota’s in het afgelopen 

begrotingsjaar niet zijn gehaald, 
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-  het gezien de urgentie van een aantal dossiers van belang is dat de raadsplanning wordt aangehouden; 
 

Spreekt uit: 
A.  dat voor de termijn tot de volgende begrotingsraad in 2012 de volgende prestatieafspraken met het 

college worden aangegaan: 
1.  in de begroting 2013 en alle nog te presenteren nota’s en beleidsnotities de methodiek van 

meetbare doelen voor een degelijk financieel beleid verder worden doorgevoerd, 
2.  het college zijn regierol bij burgerparticipatie steeds zichtbaar zal blijven oppakken, 
3.  het betrekken van burgers via het Burgerpanel verder te ontwikkelen, en ook instellingen, 

verenigingen en ondernemers op een vergelijkbare wijze bij het gemeentebeleid te betrekken, 
4.  de verantwoordelijk portefeuillehouders de hun toegewezen coördinerende taken (mn juridische 

zaken, subsidiebeleid en regiozaken) met prioriteit zullen (blijven) oppakken, 
5.  het college aan te sporen, zoals in de begrotingsraad van 9 november 2011 is gedaan, 

ontwikkelingen en resultaten steeds snel en proactief naar de raad te communiceren en waar 
mogelijk ook naar de inwoners en/of andere belanghebbenden; 

 
B.  dat de raadsplanning eveneens deel uitmaakt van deze prestatieafspraken, waarbij ondergetekenden het 

college oproepen in elk geval de voortgang van de volgende onderwerpen goed te bewaken: 
1.  financiële gevolgen septembercirculaire, 
2.  Wmo-nota, 
3.  subsidiebeleid, incl. nieuwe Subsidieverordening, 
4. IVVP plan van aanpak, 
5.  Cultuurnota, 
6.  accommodatiebeleid/eigendommenbeleid, 
7.  brede onderwijsvisie, 
8.  Sportnota, 
9.  evaluatie burgerparticipatie/IBO-protocol, 
10.  evaluatie jeugdbeleid. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van VVD, D66 en GL." 
 

"Motie 6 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 11 november 2011; 
 
Gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
- er belangrijke dossiers in 2012 moeten worden afgerond, 
- vertraging van deze dossiers ernstige consequenties kan hebben voor Leiderdorp, bijv. door afnemende 

steun bij buurgemeenten, het in gevaar brengen van subsidies en/of het niet halen van belangrijke 
deadlines; 

 
Moedigt het college aan: 
- in 2012 zeilen bij te zetten en in 2012 nadrukkelijk voortgang te boeken tav de volgende dossiers; 
 . Sportnota, 
 . realisatie jongerencentrum, 
 . uitplaatsing Vliko, 
 . uitvoering besluiten Boterhuispolder, 
 . realisatie planning Achthovenerpolder, 
 . participatiebeleid, 
 . Wmo-nota, 
 . subsidiebeleid, 
 . IVVP, 
 . accommodatiebeleid, 
 . evaluatie IBO-protocol, 
 . gevolgen decentralisatie Rijksbeleid, 
 . waterproblematiek, 
 . nota Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie, 
- de raad hierbij intensief te betrekken.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van PvdA, BBL en CDA." 
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TWEEDE TERMIJN COLLEGE 
 
Wethouder Van der Eng zegt mbt de septembercirculaire, dat hij het vervelend vindt dat het beeld is ontstaan dat 
hij het probleem niet serieus zou nemen; niets is minder waar. Woensdag heeft hij geprobeerd te zeggen, dat er in 
termen van grotere bedragen er wel grotere uitdagingen in de begroting zitten. In dit verband wijst hij op de open 
einde-regelingen tav het sociaal beleid, het IVVP en de transitieoperaties van Rijk en Provincie naar gemeenten 
toe. Dat neemt niet weg dat het college het bedrag van € 86.000 ook serieus neemt. Voorliggende begroting 
maakt, dat de impact op Leiderdorpse voorzieningen zo gering mogelijk is en het college ziet er tegenop € 86.000 
extra te gaan bezuinigen. Hij zal hier zorgvuldig naar kijken. De inkt van de begroting is nog niet droog of je moet 
het alweer met minder doen, maar dat zal niet de laatste keer zijn. Bij de eerste begrotingswijziging zal hiervoor 
een wijzigingsvoorstel worden ingebracht; dat lukt niet nog voor de raad van december, dus dat komt in januari.  
BBL maakt zich zorgen over de vraag of de gemeente winst maakt op leges. Dat is niet het geval. Wetgeving 
schrijft voor dat leges niet hoger dan 100% van de kosten mag zijn. Dat doet deze gemeente ook niet; Leiderdorp 
levert er eerder op in. Hij wil die discussie in de raad van december bij de legesverordening verder voeren.  
 
De BBL-fractie wil graag dat het college in december dan ook de cijfers aanlevert zodat die laatste stelling van de 
Wethouder onderbouwd kan worden.  
 
Vwb de motie van D66 over de burgerinitiatieven zegt Wethouder Van der Eng, dat dit college in de communicatie 
met de burger verder gaat op de ingeslagen weg. Die motie past in het verhaal van het college. Zowel vwb de 
toekomstvisie als de begroting zal volgend jaar een nieuw instrument ingezet worden, met de werktitel 
IkbenLeiderdorp.nl. Aan de inwoners, instellingen en organisaties zal de open vraag gesteld worden hoe zij de 
toekomst graag zien en welke ideeën zij hebben die geld opleveren of minder kosten. Eea in navolging van een 
uitstekend initiatief in Woerden (IkbenWoerden.nl). Hij begrijpt dat met de motie het college wordt gevraagd naast 
de verordening over het burgerinitiatief gevoeliger te worden voor ideeën die makkelijk uit te voeren zijn. Als iets 
makkelijk te realiseren is en niet veel kost, zal het college dat niet nalaten maar uiteindelijk moet dit ook passen in 
het beeld dat de burger zelf ook verantwoordelijk is voor zijn leven. Het college steunt die motie dus.  
 
Wethouder Maat zegt dat het tempo inzake het plaatsen van de JOP in de Houtkamp is opgevoerd; die is gisteren 
geplaatst. Het is niet zo dat de duurzaamheidsagenda eerder aan de coalitiepartijen is toegezonden dan aan de 
rest van de raad; het college is zeer alert op het tijdstip van verzenden van informatie. Het concept van de 
duurzaamheidsagenda is vandaag aan de raad gestuurd, aan de Groenbelangenorganisaties en aan de 
ondernemersvereniging. 
 
De BBL-fractie heeft ook wel eens de angst gevoeld dat coalitiepartijen eerder en beter op de hoogte zijn van 
allerlei wetenswaardigheden en het verheugt haar te horen dat dat niet het geval is. Als BBL meer van een 
bepaald onderwerp wil weten, zal een wethouder uitgenodigd kunnen worden op haar fractievergadering.  
 
Wethouder Maat is daar altijd toe bereid. Er ligt een motie van GL over het Warenhuis. De toekomst van het 
Warenhuis staat ter discussie en hij kan zich voorstellen dat fracties verschillend denken over nut en noodzaak 
van het Warenhuis, en over de instandhouding ervan. Hij stelt voor dat de raad een notitie krijgt waarover de 
fracties zich kunnen uitspreken. Het lijkt hem tevens goed wanneer de raad de vertegenwoordigers in de GeVuLei 
een richting meegeven. Het college kan dus leven met die motie.  
Tav de Sociale Dienst zegt hij, dat hij alert blijft richting Leiden. Het college spreekt volgende week over het 
participatiebudget dat onder spanning staat van bezuinigingen. Het is zaak over die problematiek zsm in 
commissie en raad te spreken, bijv. in december.  
 
Wethouder Zilverentant zegt dat de motie over de Baanderij past in de strekking van het college vwb het 
revitaliseren van de Baanderij; die steunt het college.   
Aan de Sportnota wordt hard gewerkt. De tussenstand is aan de raad aangeboden en over die notitie wil het 
college graag op zo kort mogelijke termijn met de raad in discussie. De gedachten van de fracties en het college 
daarover kunnen dan uitvoerig besproken worden, zodat in september 2012 een gedegen Sportnota vastgesteld 
kan worden door de raad.   
Nav de woorden van de PvdA over bouwlocaties zegt hij, dat de locaties die hij genoemd heeft in het 
coalitieakkoord staan. Er wordt gewerkt aan de Driemaster en het ROC-terrein; dat kan dus geen verbazing 
wekken. De richtlijn voorzichtig bouwen en bouwen waar dat kan, niet omdat het moet staat nog steeds overeind.  
 
Wethouder Wassenaar refereert aan de woorden van BBL inzake het belang van het IVVP. Daar zitten inderdaad 
veel beslispunten in en dat zal heel ingrijpend zijn voor Leiderdorp. Zeer binnenkort zal daarover gesproken 
worden.  
De motie over initiatieven van burgers ondersteunt het college nadrukkelijk, ook vanuit zijn portefeuille. Dat past 
ook in de gedachte van het college over de nieuwe Wmo-beleidsnota, die zeer binnenkort aan de orde komt.  
Tav de rampenoefeningen zegt hij, dat niet zo is dat het schrappen van één oefening de deskundigheid en 
alertheid van het college en de organisatie onderuit haalt; integendeel, Leiderdorp blijft volop deelnemen aan 
oefeningen in regionaal verband. Ook zijn er regionaal pools waaruit verschillende disciplines geput kunnen 
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worden. Het is niet zo dat de medewerkers van het Servicepunt71 geheel wegvallen vwb rampenoefeningen. 
Intern blijft de organisatie zich bekwamen en dat geldt ook voor nieuwe medewerkers. Hij is ervan overtuigd dat dit 
ook de komende periode goed zal gaan.  
Vwb de motie over de prestatieafspraken zegt hij, dat het college de punten die daarin genoemd zijn van harte 
ondersteunt. Hij beveelt die motie bij de gehele raad aan omdat daarmee de eensgezindheid van het belang van 
ons streven duidelijk blijkt.  
Richting BBL zegt hij, dat het college al eerder heeft aangeboden in fractievergaderingen zaken te komen 
verduidelijken. 
 
De BBL-fractie is het afgelopen jaar al naar collegeleden toegestapt. Zij kan nog niet zeggen wanneer 
collegeleden uitgenodigd worden maar dat zal gebeuren.  
 
Wethouder Wassenaar heeft ook duidelijk van de fracties meegekregen, dat er veel tevredenheid en instemming 
is op de diverse onderdelen van de begroting. Dat zal hij ook aan de ambtenaren overbrengen. Misschien niet op 
alle onderdelen maar er moet in de lokale politiek ook ruimte zijn om daar genuanceerd over te denken.  
 
De Voorzitter merkt op dat drie gewijzigde moties en één nieuwe motie zijn ingediend; hij stelt voor dat de 
betreffende fracties die eerst toelichten.  
 
De BBL-fractie verzoekt de Voorzitter daarna een schorsing in te lassen, nav de tweede termijn van het college.  
 
De PvdA-fractie is gecharmeerd van de aanpassing in motie 5a maar zij heeft nog andere punten waarop in 2012 
veel resultaten geboekt zouden moeten worden. Die zijn in een motie van aanmoediging opgenomen (motie 6) 
maar bij de bullits ontbreekt nog LTC De Munnik. Zij nodigt de coalitiepartijen uit de moties 5a en 6 te integreren. 
 
De GL-fractie mist in het lijstje van de PvdA de Cultuurnota.  
 
De PvdA-fractie heeft voorgesteld de moties 5a en 6 te integreren en de Cultuurnota zit al in motie 5.  
 
De BBL-fractie merkt op dat de zin ontbreekt, dat elk ander willekeurig onderwerp ook aanmoediging krijgt. 
 
Dat vindt de GL-fractie te weinig eer voor een Cultuurnota.  
 
Maar met de nadruk gelegd op de cultuur in Leiderdorp en de nota die daarbij hoort, aldus de BBL-fractie. 
 
De GL-fractie wil toch graag een apart bullit voor de Cultuurnota. 
 
Prima, aldus de BBL-fractie.  
 
De D66-fractie merkt nav motie 1a op, dat de laatste alinea Dringt er bij het college op aan is gewijzigd. Hetzelfde 
geldt voor motie 3a. 
 
De VVD-fractie heeft nav de opmerking van de PvdA in motie 5a de tekst achter punt A gewijzigd.  
 
Wethouder Wassenaar merkt nog op, dat het college geen groot probleem heeft met het samenvoegen van de 
moties 5a en 6 als de fracties daarmee kunnen instemmen. De extra punten in motie 6 heeft ook het college als 
aandachtspunten in de beschouwingen. Wel wil hij aantekenen, dat de zin moedigt het college aan de raad hierbij 
intensief te betrekken suggereert, dat de raad op de stoel van het college wil gaan zitten. Het college heeft de 
vrijheid daar zelf de koers in te volgen, waarbij uiteraard de raad conform de actieve informatieplicht over 
geïnformeerd zal blijven worden. Dat op sommige punten gespard wordt in themabijeenkomsten tussen college en 
commissie is duidelijk, dus daar mankeert het niet aan. Mn het woord intensief zet mensen op het verkeerde been. 
 
De D66-fractie mist in motie 6 de onderwijsvisie; die wil zij in ieder geval in een geïntegreerde motie terugzien.  
 
Wethouder Van der Eng stelt dat als de raad de motie inzake prestatieafspraken ondersteunt het college die zak 
uitvoeren. 
 
De Voorzitter vraagt of de indieners zich kunnen vinden in een geïntegreerde motie. 
 
De BBL-fractie lijkt het wel zo eenvoudig beide moties aan te nemen.  
 
De VVD-fractie vindt het toch verstandiger wanneer de punten uit motie 6 aangevuld worden in motie 5a.  
 
De Voorzitter schorst de vergadering (16.35-16.55h). 
 
De Voorzitter meldt dat de moties 5a en 6 zijn geïntegreerd in motie 5b, waarmee motie 6 is komen te vervallen.  
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"Motie 5b 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 11 november 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
 
Overwegende, dat: 
Deze prestatieafspraken samen met de raadsplanning van activiteiten en projecten jaarlijks als bijlage bij de 
begroting worden gevoegd; 
 
Van mening, dat: 
-  een aantal meegegeven deadlines voor het ontwikkelen van notities en/of nota’s niet zijn gehaald, 
-  het gezien de urgentie van een aantal dossiers van belang is dat de raadsplanning wordt aangehouden; 

 
Spreekt uit: 
A.  dat voor de termijn tot de volgende begrotingsraad in 2012 de volgende prestatieafspraken met het 

college worden aangegaan: 
1.  in de begroting 2013 en alle nog te presenteren nota’s en beleidsnotities de methodiek van 

meetbare doelen voor een degelijk financieel beleid verder worden doorgevoerd, 
2.  het college zijn regierol bij burgerparticipatie steeds zichtbaar zal blijven oppakken, 
3.  het betrekken van burgers via het Burgerpanel verder te ontwikkelen, en ook instellingen, 

verenigingen en ondernemers op een vergelijkbare wijze bij het gemeentebeleid te betrekken, 
4.  de verantwoordelijk portefeuillehouders de hun toegewezen coördinerende taken (mn juridische 

zaken, subsidiebeleid en regiozaken) met prioriteit zullen (blijven) oppakken, 
5.  het college aan te sporen, zoals in de begrotingsraad van 9 november 2011 is gedaan, 

ontwikkelingen en resultaten steeds snel en proactief naar de raad te communiceren en waar 
mogelijk ook naar de inwoners en/of andere belanghebbenden; 

B.  dat de raadsplanning eveneens deel uitmaakt van deze prestatieafspraken, waarbij ondergetekenden het 
college oproepen in elk geval de voortgang van de volgende onderwerpen goed te bewaken: 
1.  financiële gevolgen septembercirculaire, 
2.  Wmo-nota, 
3.  subsidiebeleid, incl. nieuwe Subsidieverordening, 
4. IVVP plan van aanpak, 
5.  Cultuurnota, 
6.  accommodatiebeleid/eigendommenbeleid, 
7.  brede onderwijsvisie, 
8.  Sportnota, 
9.  evaluatie jeugdbeleid, 
10.  evaluatie burgerparticipatie: staat niet op de planning voor 2012, alsnog in 2012 opnemen; 

C. en voortgang te boeken op de volgende dossiers: 
 1. realisatie jongerencentrum, 
 2. uitplaatsing Vliko, 
 3. uitvoering besluiten Boterhuispolder, 
 4. realisatie planning Achthovenerpolder, 
 5. participatiebeleid, 
 6. gevolgen decentralisatie Rijksbeleid, 
 7. waterproblematiek, 
 8. woonvisie, 
 9. LTC De Munnik. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van VVD, BBL, D66, CDA, GL en PvdA." 
 
SLOTTERMIJN RAAD 
 
De VVD-fractie kan de moties 1a en 3a steunen. Tav motie 4 merkt zij op, dat in de zomer de concept-begroting 
2012 van GeVuLei in de raad is behandeld, die met € 140.000 negatief sloot vanwege het tekort op het Warenhuis 
vanwege het stopzetten door Leiden van € 250.000 loonkostensubsidie. Afgesproken is dat GeVuLei eind 2011 
met een herziene, sluitende begroting zou komen; die wil de VVD afwachten. Zij denkt inderdaad anders over dit 
dossiers, vooral omdat de functies van het Warenhuis door andere initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Daar 
is van diverse kanten ook al op gereageerd. Daarom wil zij het onderzoek afwachten en zij steunt motie 4 dan ook 
niet. Zij heeft geen behoefte aan die motie temeer omdat de Wethouder heeft aangegeven dit onderwerp zelf 
onder de aandacht van de raad te willen brengen, dus de Wethouder komt zelf met een voorstel naar de raad. Het 
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is mooi dat alle fracties motie 5b hebben ondertekend. Onder B staan punten die al op de raadsplanning 2012 
staan en onder C staan onderwerpen uit de oude motie 6.  
 
De BBL-fractie verwijst naar de poster in de kantine waarin producenten, productieassistenten, scenario-
schrijvers, shotschrijvers, acteurs, figuranten, cameramannen/-vrouwen, visagisten en stylisten, setdressers en 
requisiteurs worden gezocht. Zij denkt dat die hele cast hier zit.  
Het gaat ook goed met Leiderdorp; ook BBL heeft dat gezegd en wil dat graag herhalen. Zij is verheugd over de 
tweede termijn van het college, mn op de bijdrage van Wethouder Van der Eng over de twee punten die BBL nog 
naar voren heeft gebracht. Met die antwoorden is zij blij en zij verwacht op zeer korte termijn daarover te spreken. 
De reiziger waar Wethouder Van der Eng over sprak, reist Leiderdorp weer uit en zij hoopt dat de reiziger hier ook 
eens een paar nachten in een hotel verblijft om nog wat langer te genieten van wat Leiderdorp te bieden heeft. Zij 
is kritisch geweest en dat is niet door iedereen met evenveel enthousiasme ontvangen. In de algemene 
beschouwingen heeft zij Wethouder Van der Eng aangesproken op het feit, dat hij niet bij het politiek café 
aanwezig was; excuus daarvoor, zij betreurt het dat te hebben gezegd.  
Vwb motie 1a heeft zij van het college vernomen dat dit valt onder het beleid, dus zij vraagt zich af of het nodig is 
dat zij die motie steunt. Motie 3a vindt zij heel sympathiek maar dit college betrekt de burger al overal bij, dus 
volgens haar is het niet nodig dit nogmaals middels een motie te verzoeken. Vwb motie 4 gaat zij mee met de 
VVD: ook zij wil de herziene begroting afwachten. Wel heeft het college aangegeven die motie te steunen; ook 
daarom ziet zij geen reden die motie te steunen.  
 
De D66-fractie vindt de motie van GL sympathiek en kan absoluut achter het duurzaamheidsidee staan; daar 
stemt zij mee in.  
 
De CDA-fractie complimenteert Wethouder Van der Eng voor de beantwoording in tweede termijn evenals 
Wethouder Wassenaar, die extra veilige gevoelens heeft meegegeven tav de rampenoefeningen.  
Zij zal niet tegen motie 1a stemmen. Hetzelfde geldt voor motie 3a; er zijn al allerlei burgerinitiatieven in dit dorp 
geweest, zoals de natuurspeeltuin en de schooltuinen. Ook motie 4 steunt zij; daar ziet zij extra mogelijkheden. 
Het verheugt haar dat oppositie en coalitie unaniem een geluid kunnen laten horen in motie 5b. 
 
De GL-fractie vindt motie 1a sympathiek maar zij vraagt zich af wanneer het bestemmingsplan Baanderij opnieuw 
aan de raad wordt voorgelegd. Als dat snel is, is de motie voor haar aanvaardbaarder. Zij wil deze motie niet 
graag los zien van de detailhandelvisie en het woonbehoefteonderzoek, maar zij zal de motie wel steunen. Motie 
3a steunt zij ook. Tav motie 4 zegt de VVD dat de functies van het Warenhuis ook op een andere manier 
uitgevoerd zouden kunnen worden. Dat bezwaar begrijpt zij niet. De VVD is niet ingegaan op het argument van 
het college, dat het voor de vertegenwoordigers in het AB van de GeVuLei goed zou zijn dmv een raadsuitspraak 
een richting mee te krijgen.  
 
De PvdA-fractie is blij met de bijdrage in tweede termijn van het college mbt haar zorgpunten. Zij had toch graag 
gezien dat de septembercirculaire was verwerkt in de begroting maar de Wethouder is duidelijk geweest en zij zal 
haar stem over de begroting daar niet van af laten hangen. Wethouder Wassenaar heeft al aangegeven dat het 
dorp bestuurd moet worden en een zekere mate van eensgezindheid ook tussen oppositie en coalitie van belang 
is om zaken op te pakken. Daarom is zij ook blij met motie 5b; de richting en het tempo van een aantal zaken is 
daarmee aangegeven. Zij steunt alle moties, echter, over het onderwerp in motie 4 is nog niet eerder 
gediscussieerd en eigenlijk zou bekeken moeten worden of zaken die geen deel uitmaken van de begroting niet 
op andere momenten en met andere methoden aan de orde gesteld kunnen worden. Zij zal motie 4 wel steunen. 
Zij is verheugd dat zij met de begroting kan instemmen. 
 
STEMMING OVER MOTIES EN WIJZIGINGSVOORSTELLEN 
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming met achttien stemmen voor (VVD, D66, CDA, GL, PvdA) en drie 
stemmen tegen (BBL) conform motie 1a; de motie is hiermee aangenomen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming met achttien stemmen voor (VVD, D66, CDA, GL, PvdA) en drie 
stemmen tegen (BBL) conform motie 3a; de motie is hiermee aangenomen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming met elf stemmen voor (D66, CDA, GL, PvdA) en tien stemmen tegen 
(VVD, BBL) conform motie 4; de motie is hiermee aanvaard. 
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem conform motie 5b; de motie is hiermee aangenomen.  
 
BESLUITVORMING OVER DE BEGROTING 2012  
 
De Voorzitter legt ter besluitvorming voor: 
1. de programmabegroting 2012-2015,  
2. de subsidieplafonds 2015, het subsidieprogramma € 298.494 en exploitatiesubsidies € 1.591.915. 
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De BBL-fractie wil een stemverklaring afleggen. Zij was geschokt door de berichten rondom de 
septembercirculaire, maar de woorden van het college vandaag juicht zij toe en zijn voor haar reden voor deze 
begroting te stemmen.  
 
De PvdA-fractie stemt met pijn in het hart in met de beslispunten omdat daarmee ook de bezuiniging op het SCW 
wordt gerealiseerd.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem met beide beslispunten; de begroting is hiermee aanvaard. 
(De collegeleden feliciteren de raadsleden met dit besluit.) 
 
De BBL-fractie zegt mede namens CDA en PvdA, dat in deze zaal drie groepen zitten: college, coalitiepartijen en 
oppositiepartijen. De oppositiepartijen hebben bemerkt, dat er één partij is die wat moeite heeft met het 
democratische proces van het dualisme. De oppositiepartijen werden afgelopen woensdag verrast met een 
cadeau, vandaag wil de oppositie graag aan D66 een boek overhandigen, getiteld Politiek voor dummy's, en zij 
verzoekt D66 dat boek te laten rouleren binnen haar partij.  
 
De CDA-fractie dacht dat misschien toch ook wat zoets uitgedeeld moest worden aan de collegeleden en 
coalitiepartijen; zij deelt daarom een zoethoudertje uit.  
Zij dankt de Voorzitter voor het leiden van de vergaderingen van de begrotingsraad, mede namens de overige 
aanwezigen.  
 
De Voorzitter vond het een eer deze vergaderingen voor te zitten aangezien het eigenlijk niet voorkomt een 
dergelijke vergadering voor te mogen zitten en het de laatste keer is dat in dit huis een begroting is vastgesteld. 
Het doet hem goed dat ook deze begrotingsvergadering als hoogtepunt gezien kan worden vwb de wijze waarop 
inhoudelijk, met humor maar toch zakelijk de discussie is gevoerd. Daarmee geeft het gemeentebestuur een goed 
signaal naar buiten af: Leiderdorp wordt goed bestuurd en zou dat zelfstandig nog vele jaren kunnen doen.  
 
5. Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 17.45h. 
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 19 december 2011, 
 
De Griffier,         De Voorzitter, 
J.C. Zantingh         M. Zonnevylle 
 


