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1. Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van 
Burgemeester Zonnevylle, de heren Bresters, Staal en McDaniel en mevrouw Hofman.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
2a.  Inspreekrecht 
 
Mevrouw Van Sintmaartensdijk vraagt aandacht voor de gewijzigde verkeerssituatie agv de werkzaamheden aan 
de A4; haar inspraak wordt als bijlage 1 bijgevoegd.  
 
3. Vragenronde 
 
Bijdrage RGL (BBL) 
De BBL-fractie zegt dat haar vragen beantwoord zijn en daar is zij blij mee. Zij had deze vragen al eerder gesteld 
en zij is verheugd, dat ook de Wethouder in het vervolg schriftelijk ingediende vragen eerder beantwoord. 
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Bestuursakkoord (GL) 
De GL-fractie vond de beantwoording een hoog kluitje-in-het-riet gehalte hebben, maar later kwam het college 
met een brief met het standpunt dat het college wil innemen op het VNG-congres. Dat antwoord houdt in: ja mits, 
maar voor haar blijft onduidelijk als aan die mits geen gevolg wordt gegeven. Verder proeft zij uit de brief dat het 
college van mening is, dat deze gemeente te klein is om tegen te stemmen en dat dat geen zin heeft. Gaat het 
college wel naar de stembus want ja, wat maakt één stem uit? Zij wil een motie indienen die zij zojuist heeft 
rondgedeeld, welke neerkomt op hetzelfde standpunt als het college maar de motie is helderder dan de brief van 
het college. Bovendien staat in de motie, dat mocht het niet lukken in het VNG-congres het WSW-gedeelte uit het 
bestuursakkoord nog nader in onderhandeling te geven en alleen de rest van het akkoord vast te stellen dan zou 
het college tegen moeten stemmen. De motie luidt als volgt: 
 

“Motie 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 30 mei 2011; 
 
De raad, gehoord de beraadslaging; 
 
Is van mening, dat: 
- het in de huidige financiële en politieke context beter is een akkoord met het Rijk te sluiten dan zonder 

verdere afspraken besluitvorming in Den Haag af te wachten, 
- bij een dergelijke decentralisatieoperatie, die behelst dat bij autonome uitvoering door gemeenten van de 

te decentraliseren taken tot een besparing kan worden gekomen, wel gekeken dient te worden naar de 
wenselijkheid van de betreffende decentralisatie en de omvang van de besparing; 

 
Overweegt, dat: 
- er tav de WSW in het kader van de voorgenomen invoering van de Wet Werken naar Vermogen door het 

Kabinet een reductie van de doelgroep wordt voorzien van 90.000 naar 30.000 door invoering van het 
concept beschut werken, 

- deze reductie door de VNG niet wordt herkend als realistisch en niet te verifiëren valt door onafhankelijke 
bronnen, 

- de risico’s van deze operatie zowel voor de effecten op andere elementen van de arbeidsmarkt (inkomen 
en reïntegratie) als voor de toekomst van de sociale werkplaatsen niet of onvoldoende in kaart zijn 
gebracht, 

- de financiële risico’s structureel bij de gemeenten komen te liggen, 
- de omvang van het herstructureringsfonds onvoldoende is om dit risico af te dekken en bovendien 

incidenteel van aard; 
 
Spreekt uit, dat: 
- de spanning tussen wenselijkheid en het risico waarmee de invoering van de decentralisatie inzake de 

WSW gepaard gaat te groot is om er verantwoordelijkheid voor te willen en te kunnen dragen, 
- zonder verdergaande financiële afspraken hieraan geen instemming kan worden verleend; 
 
Verzoekt het college: 
-  tijdens het VNG-congres het standpunt in te nemen dat behelst, dat het bestuursakkoord kan worden 

afgesloten zonder het gedeelte over de WSW en dat over de WSW-operatie opnieuw met het Kabinet 
gaat worden onderhandeld. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van GL, BBL en D66.” 
 
Ook de PvdA-fractie sluit zich aan bij de motie.  
 
De VVD-fractie kan vooralsnog leven met het standpunt van het college. Als de WSW overgedragen wordt, moet 
van tevoren duidelijk zijn dat er geen onoverzienbare risico’s zijn dus zij steunt het collegestandpunt. Zij weet ook 
dat er morgen nog een debat is in de Tweede Kamer en het is wel mogelijk dat daar nog iets gebeurt. Vandaar dat 
zij niet nu al nee wil zeggen tegen het akkoord. 
 
De BBL-fractie zegt dat GL, BBL en D66 voornoemde motie gezamenlijk ingediend hebben. Zij ondersteunt de 
woorden van GL inzake hoe deze motie gelezen moet worden. Leiderdorp is lid van de VNG en heeft stemrecht. 
Ook zij is van mening dat het argument van het college, dat Leiderdorp te klein zou zijn om power play hierop te 
kunnen uitoefenen niet goed is. Want wat als het college voor zou willen stemmen, zou dat niet duiden op 
dezelfde power play die het college ook niet zou willen spelen?  
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De D66-fractie sluit zich ook aan bij de motie. Zij heeft nog een tekstwijzigingsvoorstel mbt de motie. Zij stelt voor 
het laatste punt onder Spreekt uit, dat te wijzigen in: “- zonder verdergaande financiële afspraken hier niet mee 
ingestemd kan worden”. 
 
De CDA-fractie vindt de WSW ook een zwaar knelpunt. Als dit ongewijzigd doorgaat, gaat er veel fout in WSW-
land alsook de participatie van de WWB. Er moet voor gezorgd worden, dat de WSW voldoende middelen 
meekrijgt indien de uitvoering naar de gemeenten gaat.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat de hoofdlijn van de brief is, dat het college een motie van ja mits zou willen 
ondersteunen omdat daarmee wordt aangegeven, dat het college garanties wil tav het dossier Werk naar 
vermogen. In de brief staat ook dat het college erkent, dat de wijze waarop aan het bestuursakkoord invulling 
wordt gegeven precies is waar gemeenten jarenlang op hebben aangedrongen. Daarom is het niet goed van 
tevoren af te haken als het even moeilijk dreigt te worden en daarom wil het college ook niet aansluiten bij de 
motie. Mocht het zo zijn dat er grote risico’s voor de gemeenten aan dit onderdeel hangen dan weet hij zeker, dat 
hij tegen zal stemmen. Hij wil eea laten afhangen van de discussie en morgen is er nog een laatste overleg met 
het Kamer over dit punt. Wellicht komt daar nog iets uit. De VNG houdt ook vwb dit onderdeel de handen nog 
even vrij; hier ontvangen gemeenten nader bericht over. De motie ziet hij als onderstreping van het 
collegestandpunt. Als de mits niet op een verantwoorde wijze wordt ingevuld, stemt dit college tegen.  
 
De GL-fractie is verheugd dat het college ook van mening is, dat zonder nadere financiële afspraken een akkoord 
over het WSW-gedeelte onacceptabel is. De Wethouder zegt ook tegen te zullen stemmen als de mits niet 
verantwoord wordt ingevuld; dat staat echter niet in de brief.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat de mits moet worden ingevuld wil het college hier ja tegen zeggen.  
 
Dat is volgens de GL-fractie niet uit de brief op te maken.  
 
Wethouder Wassenaar dacht dat toch wel duidelijk is, dat dat de essentie is van de brief. Nu heeft hij dit in ieder 
geval expliciet uitgesproken.  
 
De GL-fractie wil de motie toch in stemming brengen.  
 
De VVD-fractie sluit aan bij hetgeen het college zegt. Veel gemeenten hebben een dergelijke motie ingediend dus 
er zal toch een substantieel bedrag moeten komen. Het college moet het gevoel hebben, dat er geen 
onverantwoorde risico’s uitgedragen worden. Vwb de precariobelasting pleit zij ervoor deze gelegenheid aan te 
grijpen om te bekijken of het Rijk de gemeenten hier structureel een vergoeding voor geeft indien die belasting 
wordt afgeschaft.  
 
De CDA-fractie sluit zich aan bij de woorden van de Wethouder.  
 
Beslist wordt met negen stemmen tegen (VVD, CDA) en acht stemmen voor (GL, D66, BBL, PvdA) voor conform 
motie 1; de motie is hiermee verworpen.  
 
Spookburgers (CDA) 
De CDA-fractie dankt voor de uitgebreide beantwoording; nu weet zij precies hoe het zit.  
 
De BBL-fractie is blij met de vragen van het CDA want het begrip spookburger was haar nog niet bekend. In het 
antwoord op vraag 4 staan maatregelen genoemd; zij heeft er moeite mee dat Leiderdorp bij iedere inschrijving 
standaard een copie van het huur- of koopcontract en legitimatiebewijs vraagt terwijl de wet daarom niet vraagt. 
Dat maakt ook inbreuk op de privacy van een burger. Zij verzoekt het college toe te zeggen die informatie 
voortaan niet meer te vragen van de burger.  
 
Wethouder Wassenaar denkt dat het algemeen belang deze verregaande stap van de wet toch rechtvaardigt.  
 
De BBL-fractie hoort de overheid steeds meer roepen om minder regelgeving, administratieve lastendruk en 
overheidsbemoeienis. Is het de burger wel bekend dat hij daar geen antwoord op hoeft te geven en dat hij dus een 
keuzevrijheid heeft? 
 
Wethouder Wassenaar weet dat niet; daar komt hij schriftelijk op terug.  
 
Wijziging conciërgeregeling basisscholen (CDA) 
De CDA-fractie zegt dat de antwoorden een stuk verduidelijking geven. In de Kadernota wordt voorgesteld de 
regeling te schrappen; dat verbaast haar. Zij komt hier bij de Kadernota op terug.  
 
4. Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 
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De Voorzitter wijst op de twee moties en het amendement dat GL per mail heeft ingediend.  
 
De GL-fractie geeft aan dat het amendement bedoeld is om de concept-versie van het Rioleringsplan te 
verduidelijken. Daarin wordt de prioriteit van de raad aangegeven, nl. droge voeten in Leiderdorp. Het luidt als 
volgt: 
 

“Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 30 mei 2011; 
 
Ondergetekende stelt voor het concept-vGRP als volgt aan te passen: 
1. 2.5 formulering gemeentelijk beleid zoals overgenomen uit het gemeentelijk Waterplan 2010 aanvullen 

met de nuancering van de raadsmotie van 13 december 2010, waarin de raad unaniem aangeeft dat 
ikoon 1 zwemmen in de Buitenhofvijver geen prioriteit heeft boven het voorkomen van wateroverlast in 
een aantal wijken, waaronder vooral het Zijlkwartier, 

2. 6.2 opnemen van de huidige situatie betreffende hemelwateroverlast met benoeming van de wijken waar 
deze optreedt, waaronder het Zijlkwartier. 

 
Toelichting 
Ad 1) Het Waterplan en het vGRP zullen naast elkaar gebruikt worden door het ambtelijk apparaat. De 

voorliggende concepttekst waarborgt onvoldoende, dat ambtenaren gedurende de geldigheid van dit 
vGRP op de hoogte blijven van de keuzes die betreffende het Waterplan door de raad gemaakt zijn. 

Ad 2) De concepttekst maakt voor de burger niet voldoende duidelijk, dat het probleem hemelwateroverlast 
bekend is bij de gemeente en erkend wordt als probleem.  

 
Aldus ondertekend door de fractie van GL.” 
 
De eerste motie betreft het onderzoek naar de grondwateroverlast in het Zijlkwartier en luidt als volgt: 
 

“Motie 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 30 mei 2011; 
 
Kennis genomen hebbend: 
- van het gemeentelijk Waterplan en het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan; 
 
Overwegende, dat: 
- in een aantal wijken, mn het Zijlkwartier, al geruime tijd sprake is van grondwateroverlast, 
- de laatste jaren ook in toenemende mate sprake is van wateroverlast bij hevige neerslag, 
- in toenemende mate schade aan woningen optreedt, 
- als gevolg daarvan de woningen slechter verkoopbaar zijn en hun waarde op termijn daalt; 
 
Roept het college op: 
- het onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast in het Zijlkwartier (zoals toegezegd in december 

2010) nu ook daadwerkelijk uit te voeren, 
- hiervoor een inventarisatie te maken van aard en duur van de wateroverlast dmv een bewonersbrief en 

huisbezoeken, 
- een informatieavond te houden voor bewoners van het Zijlkwartier, waarbij naast de gemeente ook het 

Hoogheemraadschap vertegenwoordigd is; 
 
Draagt het college op: 
- in het kader van het onderzoek de maatregelen in kaart te brengen die op korte termijn en met relatief 

geringe kosten een vermindering van de wateroverlast mogelijk maken, 
- hierbij de door bewoners aangedragen voorstellen mee te nemen, 
- deze maatregelen indien mogelijk tot uitvoering te brengen binnen het hiervoor beschikbaar gestelde 

budget van € 20.000 (motie 13 december 2010) of 
- een uitvoerings- en dekkingsvoorstel zsm aan de raad voor te leggen; 
 
Verzoekt het college verder: 
- de raad elke twee maanden schriftelijk over de voortgang in deze zaak te informeren.  
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van GL.” 

 
De tweede motie betreft het afkoppelplan: 
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“Motie 2 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 30 mei 2011; 
 
Overwegende, dat: 
- het rioolstelsel van Leiderdorp relatief veel overstorten kent, 
- regelmatig voorkomende overstortsituaties haaks staan op het streven van de gemeente en het 

Waterschap naar een optimale kwaliteit van het oppervlaktewater, 
- het feit dat uit Kerkwijk en het oude dorp nagenoeg alle hemelwater via het riool afgevoerd wordt en dit bij 

hevige neerslag tot overbelasting van het riool en overstortsituaties – onder meer bij overstort R120 – 
leidt, 

- de overstort R120 bij hevige neerslag voor bijzonder veel overlast zorgt omdat de sloot bij de 
Schaperustweg door een ongunstige situatie zeer weinig doorstroming kent, 

- het college reeds in 2008 besloten heeft deze overstort te saneren maar tot op heden niets is veranderd; 
 
Rekening houdende met het feit, dat: 
- de gemeente conform het vGRP in 2011 een plan opstelt waarin de kansen voor het afkoppelen van 

hemelwaterafvoer van het afvalwaterriool in kaart gebracht worden; 
 
Verzoekt het college: 
- op korte termijn actie te nemen op overstort R120, dit in overleg met de bewoners die de situatie goed 

kennen, 
- bij het opstellen van het afkoppelplan voor hemelwater 2011 gericht naar mogelijkheden te zoeken om het 

oudste gedeelte van Leiderdorp (Kerkwijk, Oude Dorp) te laten afwateren naar oppervlaktewater (Oude 
Rijn en/of de (toekomstige) watergang langs de A4 (westkant), 

- bij het opstellen van het afkoppelplan te onderzoeken of overstort R120 op de middellange termijn 
opgeheven kan worden, 

- bij het ontwikkelen van een plan voor woningbouw op het Samsonveld ervoor te zorgen, dat geen nieuwe 
overstorten aangelegd worden.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van GL.” 
 
De PvdA-fractie heeft begrepen dat in de commissie een uitgebreide inhoudelijke discussie hierover heeft plaats 
gevonden. Zij is van mening dat het plan voor de korte termijn voldoende aanknopingspunten heeft om mee 
verder te gaan. Vwb de problematiek op lange termijn, gelet ook op allerlei klimatologische veranderingen, is dit 
plan volstrekt onvoldoende om de toekomstige problematiek in het dorp te ondervangen. Zij roept het college op 
dit punt regionaal op te pakken aangezien investeringen in Leiderdorp weer consequenties hebben voor 
investeringen die het Waterschap elders doet. Kijkende naar de evaluatie en een aantal uitspraken die daarin 
gedaan worden, is zij van mening dat deze problematiek breed en in samenhang moet worden bekeken. Zij 
verzoekt het college eind dit jaar met een voorstel voor de lange termijn te komen, incl. financieel plaatje. Tav de 
moties en het amendement merkt zij op, dat ook zij prioriteit legt bij droge voeten boven zwemwater in de 
Buitenhofvijver. Zij vraagt zich echter af of dit op deze wijze geprioriteerd moet worden omdat ook zwemmen in de 
Buitenhofvijver en de waterkwaliteit een hoge prioriteit moeten hebben binnen Leiderdorp. Nu is er sprake van 
wateroverlast in het Zijlkwartier en op een aantal andere plekken, maar zij vindt juist dat naar het hele dorp moet 
worden gekeken en voorkomen moet worden dat ook elders overlast ontstaat. Zij is dus niet voor het 
amendement. Zij stemt wel in met motie 1, waarin gepleit wordt voor een onderzoek. Motie 2 vindt zij inhoudelijk 
moeilijk te beoordelen. Als die zodanig gelezen wordt dat nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn en wat de 
samenhang is met het afkoppelplan dan kan zij het daarmee eens zijn, maar wat de daadwerkelijke oplossing van 
het probleem moet zijn, laat zij liever aan de deskundigen over.  
 
De VVD-fractie kan in principe instemmen met dit vGRP maar heeft daarbij drie opmerkingen en voorwaarden. 
Vwb de koppeling met het Waterplan kijkt zij mn naar de overlast in het Zijlkwartier, maar ook naar problemen op 
de Engelendaal agv regenval bij de Meerburglaan en de Buitendijklaan. Uitvoering van werkzaamheden aan die 
twee straten staan voor later dit jaar gepland. Het onderzoek naar de wateroverlast in het Zijlkwartier is afgerond; 
vervanging van de riolering in het noordelijk deel van het Zijlkwartier kunnen de problemen grotendeels oplossen. 
Dit jaar moet een concreet plan komen, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. Daarbij moet goed 
bekeken worden of de laatstelijk bekend geworden feiten in dat onderzoek meegenomen zijn, zoals bewoners van 
het Zijlkwartier hebben aangegeven. Hier lijkt prioritering op zijn plaats zonder onrecht te doen aan andere 
problemen in Leiderdorp waarover bewoners niet hebben ingesproken in de commissie. De samenwerking met het 
Hoogheemraadschap is bemoedigend en ook van groot belang. Een tweede punt dat zij naar voren wil brengen, 
betreft de uitvoeringsorganisatie. Zij is gerustgesteld door de beantwoording van het college op vragen daarover. 
Ook hier is samenwerking met andere organisaties van wezenlijk belang. Een derde punt betreft de financiering. 
Aangegeven is dat er voor een langere periode een stijging van 5,5% per jaar nodig is om eea te financieren. Daar 
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gaat zij mee akkoord mits die stijging wordt gecompenseerd met een verlaging van een andere heffing, bijv. de 
reinigingsheffing. In principe kan zij instemmen met de prioritering die in het amendement is gesteld; of het tweede 
punt daaruit noodzakelijk is, weet zij niet en daartoe wacht zij de reactie van het college af. Ook over motie 1 wil zij 
eerst het college horen. Motie 2 vindt zij wel erg gedetailleerd. Er wordt nu een Rioleringsplan vastgesteld dat ziet 
over de komende 50 jaar en vervolgens wordt een motie ingediend over één overstort in de gemeente.  
 
De GL-fractie zegt dat het niet over één overstort gaat. Dit is toevallig de overstort die alle hemelwaterafvoer van 
twee wijken te verduren krijgt. Daar is bijna geen onverhard oppervlak en als het een beetje regent, is daar sprake 
van overstort. In het verleden zijn vele afspraken gemaakt mbt die overstort. Deze overstort ligt onder het 
boezempeil. 
 
De VVD-fractie vindt dat de raad het niet moet hebben over technische specificaties.  
 
De GL-fractie merkt op dat die motie gaat over het afkoppelplan en een kader voor de richting waarop het 
afkoppelplan onderzocht moet worden.  
 
De VVD-fractie wil op dat punt de reactie van het college afwachten.  
 
De BBL-fractie had vanavond alleen in willen gaan op de prioritering van de te nemen maatregelen om de 
wateroverlast te beperken of op te lossen. Motie 2 vindt ook zij wel erg gedetailleerd; de raad stelt immers kaders. 
Vwb motie 1 wil zij eerst van de Wethouder horen hoe het met dat onderzoek staat.  
 
De D66-fractie is ook benieuwd naar het stadium waarin dat onderzoek verkeert en wat daarmee gaat gebeuren. 
In motie 1 zou zij willen toevoegen onder Draagt het college op: “indien nodig en in overleg en afstemming met het 
Hoogheemraadschap”. Zij vindt het nl. belangrijk dat dit probleem door meerdere partijen opgepakt wordt.  
 
De GL-fractie wijst erop dat alles wat de gemeente op dit moment op watergebied doet de gemeente in 
samenwerking met het Hoogheemraadschap doet. Dat is zo vanzelfsprekend dat zij dit niet heeft opgenomen in 
de motie.  
 
De D66-fractie meent dat dat in de historie niet zo vanzelfsprekend was. In het amendement kan zij zich vinden. 
Motie 2 vindt zij te gedetailleerd; dat punt laat zij liever aan de deskundigen over.  
 
De CDA-fractie is van mening dat dit college veel tijd, moeite en geld steekt in het vervaardigen van documenten. 
Zij wil graag tastbare resultaten en uitvoeringsplannen ipv dikke documenten. De Leiderdorper gaat meer betalen 
en zij wil genuanceerder weten waarom. Dat is moeilijk te zeggen want er liggen weinig concrete uitvoerings-
plannen en die moeten er dus komen.  
 
De VVD-fractie vraagt of het CDA van mening is, dat er nog niet genoeg documenten geproduceerd zijn.  
 
De CDA-fractie vindt dat duidelijk moet worden waar het geld concreet naartoe gaat; de documenten zijn nl. 
redelijk abstract.  
 
De VVD-fractie merkt op dat die concreetheid straks in de uitvoeringsplannen komt.  
 
De CDA-fractie hoopt dat die uitvoeringsplannen er snel komen.  
 
De GL-fractie zegt dat redelijk uitgebreid in de stukken staat wat er gedaan gaat worden. Zij vindt het een goed 
document dat voorligt en als je de stukken goed leest, wordt duidelijk dat niet met spanning op de 
uitvoeringsplannen gewacht hoeft te worden.  
 
De PvdA-fractie meent dat op onderdelen zaken nog ontbreken, zeker vwb de toekomstige ontwikkeling. 
 
Dat vindt de CDA-fractie ook. Zij verzoekt het college in het vervolg wat voorzichtiger om te gaan met het noemen 
van namen van ambtenaren, die zich hier immers niet kunnen verdedigen. Het eerste punt van het amendement 
vindt zij een beetje gezeur.  
 
De GL-fractie merkt op dat het wel een raadsbesluit is geweest wat het CDA nu gezeur noemt.  
 
De CDA-fractie vervolgt, dat zij zich afvraagt wat iedereen tegen de Buitenhofvijver heeft. Zij stelt voor van het 
positieve uit te gaan, dus alleen noemen wat als prioriteit is gesteld en niet expliciet wat niet als prioriteit is gesteld.  
 
De D66-fractie vindt deze discussie flauw. Er is uitgebreid discussie geweest in de raad hierover en de raad heeft 
duidelijk gemaakt waar de prioriteit ligt, ten koste van welke andere prioriteit. De raad wil wat de Buitenhofvijver 
betreft geen verwachtingen wekken.  
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De CDA-fractie wil hier niet expliciet een negatieve zin in opnemen over de Buitenhofvijver. Met het tweede punt 
van het amendement kan zij instemmen. Met motie 1 is zij het eens, al zou zij Draagt het college op liever wijzigen 
in Verzoekt het college. Tav motie 2 vraagt zij wat precies R120 is. Die motie is redelijk technisch. Het CDA is voor 
een integrale aanpak en ziet niet in waarom juist deze punten eruit gepikt worden. Dit had wellicht beter eerst in de 
commissie besproken kunnen worden.  
 
Dit is ook in de commissie besproken, aldus de GL-fractie.  
 
Maar niet deze punten volgens de CDA-fractie.  
 
De GL-fractie stelt dat dat wel het geval is.  
 
De CDA-fractie vindt het een redelijk technisch verhaal en stelt voor, dat GL hierover met de Wethouder spreekt 
en vervolgens het antwoord van het college wordt afgewacht. 
 
De BBL-fractie merkt op dat het gevaarlijk is in de Buitenhofvijver te zwemmen; zij wijst in dit verband op de 
bodem. Daarnaast zegt zij dat als daar meer mensen gaan zwemmen het waterpeil zal stijgen, wat nu juist 
geprobeerd wordt te voorkomen.  
 
Wethouder Maat refereert aan de woorden van de twee insprekers in de commissie. Met het amendement heeft 
hij geen problemen; daarin wordt nog eens verwezen naar de behandeling in de raad. De teksten kunnen verwerkt 
worden in het Rioleringsplan. Overigens is het niet zo dat ambtenaren niet weten wat de raad heeft uitgesproken, 
maar het kan geen kwaad dat in het plan op te nemen zodat ook de burgers dat kunnen vernemen. Tav het 
onderzoek naar het Zijlkwartier zegt hij, dat dit onderzoek nog niet is afgerond. Er is sprake van een heel 
complexe situatie in het Zijlkwartier en de oorzaken van de wateroverlast kunnen heel divers zijn, zo is 
geconstateerd. Al die aspecten worden onderzocht en daarover is ook overleg gaande met het 
Hoogheemraadschap die de onderzoeken uitvoert, maar de trekkersrol ligt bij de gemeente. Dat onderzoek gaat 
zeer binnenkort van start. Direct na de zomer al zal een rioolinspectie worden uitgevoerd. Het onderzoek zal niet 
langer dan een half jaar duren.  
 
De VVD-fractie vraagt wat de precieze opdracht is voor dat onderzoek.  
 
Dat staat nog niet op papier, aldus Wethouder Maat, maar hij zal de raad informeren over de onderzoeksopdracht 
zodra die bekend is.  
 
De VVD-fractie leest in het jaarverslag p.85, dat het onderzoeksrapport inzake het Zijlkwartier in maart 2010 klaar 
was. Hoe rijmt de Wethouder dit? 
 
De Voorzitter stelt voor die vraag als technische vraag bij het jaarverslag in te dienen.  
 
Dat lijkt de BBL-fractie geen goed idee; zij wil vanavond antwoord op deze belangrijke vraag.  
 
Wethouder Maat licht toe dat dat niet het onderzoek is waarover in het Waterplan is gesproken. Dat was een 
veelzijdig en breder onderzoek. Hij vreest dat € 20.000 voor een onderzoek waarnaar in motie 1 wordt gevraagd te 
weinig is. Hij vindt het nog te vroeg om over het budget te praten want het is nog niet duidelijk welke maatregelen 
het zijn en of de gemeente of het Hoogheemraadschap die moet nemen. De raad eens per twee maanden 
schriftelijk informeren betekent wel heel veel papier. Het lijkt hem handiger wanneer de raad telkens als er iets te 
melden valt, wordt geïnformeerd. Motie 2 vindt ook hij erg gedetailleerd. Het college heeft bekeken wat er in het 
verleden aan onderzoeken en documenten voorbij is gekomen. In 2008 heeft het college besloten de R120 te 
willen verbeteren. Aan de vereniging Essenpark is gemeld, dat met hen gesproken zal worden over deze 
overstort. Het aantal overstorten kan drastisch beperkt worden door deze te verhogen of er in het afkoppelplan 
voor te zorgen, dat de overstort overbodig wordt. Er zit dus niet veel licht tussen waar de gemeente mee bezig is 
en motie 2. Tav het Samsonveld merkt hij nog op, dat dit buiten de orde van het Rioleringsplan valt. Het beleid is 
waar mogelijk bij nieuwbouw gescheiden stelsels aan te leggen en dan is een overstort niet nodig.  
 
De VVD-fractie verzoekt het college daarop te letten bij de bebouwing van het Samsonveld.  
 
Inderdaad, aldus Wethouder Maat, en ook de ambtenaren kunnen dat. In de commissie heeft hij al gezegd, dat 
een overleg met het Hoogheemraadschap wordt gestart in samenwerking met de waterketen over de toekomstige 
ontwikkelingen. In Holland Rijnland-verband zijn daar afspraken over gemaakt. In oktober is een bestuurlijk 
overleg gepland inzake een plan van aanpak voor die samenwerking. De VVD wijst terecht op de Merenburglaan 
en Engelendaal; die worden niet vergeten. De financiering betreft een hele lange termijn, alhoewel het 
Rioleringsplan sec over vijf jaar gaat. Er is sprake van een forse stijging maar deze is wel teruggebracht van 17% 
jaarlijks naar 5,5%. Dit jaar is die verhoging gecompenseerd met de reinigingsheffing; in de Kadernota wordt voor 
volgend jaar hetzelfde voorgesteld, mogelijke compensatie zal jaarlijks bekeken moeten worden. Ook hij vindt 
motie 2 erg gedetailleerd maar er wordt al wel aan dit onderwerp gewerkt. Het onderzoek wordt gedaan om 
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concrete maatregelen te nemen maar welke dat zijn en of die alle op korte termijn uitvoerbaar zijn, weet hij nog 
niet. Vwb de dikte van documenten merkt hij nog op, dat het college probeert alle documenten tweezijdig af te 
drukken. Wel moet er eerst beleid gemaakt worden alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan. De 
uitvoeringsplannen zijn in te zien. Het college denkt vwb de financiering een aardig midden te hebben gevonden 
tussen noodzakelijke investeringen en het omgaan met de overheidsfinanciën. Tav de opmerking inzake het 
noemen van namen van ambtenaren meent hij, dat er geen zaken genoemd worden die het daglicht niet kunnen 
verdragen dus dat lijkt hem niet erg. De strekking van motie 1 onderschrijft hij, al heeft hij wat nuanceringen 
aangebracht. Hetzelfde geldt voor motie 2. Of het afkoppelplan voor hemelwater de mogelijkheid creëert het water 
af te voeren naar de watergang langs de A4 neemt hij als suggestie mee, maar daar kan hij niet op vooruitlopen.  
 
De VVD-fractie verzoekt de Voorzitter na de eerste termijn de vergadering te schorsen.  
 
De GL-fractie wil tav het amendement en de moties nog aangeven, dat het haar verheugd dat het college de 
punten uit het amendement wil overnemen. Het amendement zou dus niet in stemming gebracht hoeven worden. 
Tav motie 2 heeft zij ook toezeggingen gehoord van de Wethouder; dat was de bedoeling van die motie dus ook 
die hoeft niet in stemming te worden gebracht. Motie 1 wil zij wel in stemming brengen omdat zij wil dat de raad 
laat zien dit belangrijk te vinden.  
 
De Voorzitter schorst op verzoek van de VVD kort de vergadering (21.10-21.15h).  
 
Tweede termijn 
 
De PvdA-fractie begrijpt dat de Wethouder het amendement overneemt maar zij houdt problemen met het tweede 
punt. Op dit moment is nl. niet te overzien wat de problemen in andere wijken zijn. De problematiek van het 
Zijlkwartier is helder en wordt onderzocht, maar er zijn meer aandachtsgebieden. Zij wil dus niet dat het nu beperkt 
wordt tot een aantal wijken. Dit moet integraal bekeken blijven worden want investeringen op de ene plek hangen 
samen met wat op andere plekken wordt gedaan.  
 
De GL-fractie merkt op dat de wijken waar grondwateroverlast plaatsvindt in hoofdstuk 7 worden genoemd. Mbt 
hemelwateroverlast wordt echter geen enkele wijk genoemd en dat speelt bijzonder in het Zijlkwartier.  
 
De PvdA-fractie wil daar ook niet aan voorbijgaan en de raad heeft daar in december 2010 al over gesproken. 
Niet alle problematieken zijn helder en in kaart gebracht. 
 
De VVD-fractie is op zich blij met de nuancering die de PvdA maakt want het gaat hier niet alleen over het 
Zijlkwartier. Anderzijds is daar wel sprake van een echt probleem, maar dat staat wel degelijk op de kaart en daar 
is hoge prioriteit aan gegeven. De motie hierover kan zij ondersteunen als die ingekort wordt. Volstaan kan worden 
met het college op te roepen het onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast in het Zijlkwartier nu 
daadwerkelijk uit te voeren. Niet omschreven hoeft te worden hoe dat onderzoek uitgevoerd wordt want dat laat zij 
aan het college over. De vervolgmaatregelen die daaruit voortvloeien, hoeven ook niet opgedragen te worden aan 
het college. Zij wil dat onderzoek wel voor eind dit jaar terugzien. Als de motie zodanig wordt aangepast, kan zij 
ermee instemmen.  
 
De D66-fractie kon zich al vinden in die motie maar zij kan zich ook vinden in het voorstel van de VVD. Wel ziet zij 
nog graag zsm een uitvoerings- en dekkingsvoorstel; dat dient aan de raad te worden voorgelegd.  
 
De CDA-fractie vindt een integrale aanpak ook belangrijk. Wel wil zij oproepen het amendement positiever te 
formuleren, zoals zij heeft aangegeven. Vwb motie 1 is zij het eens met de aanpassingen die de VVD voorstelt.  
 
De GL-fractie stelt tav motie 1 dat het kan blijven bij de oproep het onderzoek naar de oorzaken van 
wateroverlast nu ook daadwerkelijk uit te voeren. Het college zal zijn eigen maatregelen treffen om dat onderzoek 
uit te voeren, dus de twee punten daarna worden geschrapt. Zij gaat ervan uit dat ook de korte termijn-
maatregelen op papier worden gezet. Dat het budget niet toereikend is, was ook haar duidelijk maar een 
uitvoerings- en dekkingsvoorstel wil zij er wel inhouden zodat eind dit jaar bekend is welke kosten op de gemeente 
afkomen. Misschien kan dit bij de begrotingsbehandeling al meegenomen worden. Het college heeft al toegezegd 
dat de raad regelmatig geïnformeerd wordt dus dat punt zou eruit kunnen, mits dit punt op de lijst van de 
toezeggingen komt.  
 
De VVD-fractie denkt niet dat het mogelijk is dit al bij de komende begroting mee te nemen want dan zou eea al in 
september klaar moeten zijn.  
 
De Voorzitter begrijpt dat het eerste punt van motie 1 blijft staan en de rest wordt geschrapt, en voorts dat het 
amendement en motie 2 teruggetrokken zijn.  
 
De VVD-fractie refereert aan de oproep aan het college het onderzoek voor het eind van dit jaar af te ronden.  
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De BBL-fractie denkt dat dat te veel is voor dit moment want het college heeft de opdrachtformulering voor het 
onderzoek nog niet klaar. Dat onderzoek kan best langer duren.  
 
Het lijkt de PvdA-fractie goed mogelijk om in dat onderzoek onderscheid te maken tussen korte en lange termijn.  
 
Wethouder Maat vindt het ook moeilijk voorspellingen te doen over onderzoeken die nog moeten starten en waar 
ook andere organisaties bij betrokken zijn. Hij denkt nog dit jaar een aantal onderzoeksresultaten te hebben. Het 
college streeft ernaar de raad nog dit jaar te rapporteren over het onderzoek, wat ook tussentijdse resultaten 
kunnen zijn. Tussen december 2010 en december 2011 moet wel iets gemeld worden en dat is ook het streven. 
Of er dan ook al een begroting te geven is van alle te treffen maatregelen, weet hij niet maar als het onderzoek is 
afgerond, komt daar een financieel plaatje bij.  
 
De VVD-fractie stelt voor toch een zin toe te voegen: “en zo mogelijk voor het eind van het jaar aan de raad te 
rapporteren”.  
 
De Voorzitter concludeert dat de motie er als volgt uit komt te zien: 
 

“Motie 1a 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 30 mei 2011; 
 
Overwegende, dat: 
- in een aantal wijken, mn het Zijlkwartier, al geruime tijd sprake is van grondwateroverlast, 
- de laatste jaren ook in toenemende mate sprake is van wateroverlast bij hevige neerslag, 
- in toenemende mate schade aan woningen optreedt, 
- als gevolg daarvan de woningen slechter verkoopbaar zijn en hun waarde op termijn daalt; 
 
Roept het college op: 
- het onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast in het Zijlkwartier (zoals toegezegd in december 

2010) nu ook daadwerkelijk uit te voeren; 
 
Draagt het college op: 
- deze maatregelen indien mogelijk tot uitvoering te brengen binnen het hiervoor beschikbaar gestelde 

budget van € 20.000 (motie 13 december 2010) of 
- een uitvoerings- en dekkingsvoorstel zsm aan de raad voor te leggen en zo mogelijk voor het eind van het 

jaar aan de raad te rapporteren; 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van GL.” 
 
Volgens de BBL-fractie heeft niemand behoefte aan de motie want het college wil alles doen wat de raad vraagt.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform motie 1a met daarbij de aantekening, dat BBL wordt geacht 
tegen te hebben gestemd. De motie is hiermee aangenomen.  
 
De VVD-fractie wil vwb het voorstel een stemverklaring afgeven. Zij kan instemmen met het Rioleringsplan op 
voorwaarde, dat de stijging van de rioolheffing wordt gecompenseerd door een daling van andere heffingen zodat 
de lasten voor de burger gelijk blijven.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders, met 
inachtneming van de aantekening die de VVD heeft gemaakt. Het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
5. De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2011 en de bijbehorende specifieke krediet-

aanvragen 
 
De VVD-fractie zegt dat een grondexploitatie vooral risicobeheersing is. Conservatieve scenario’s en goed 
risicomanagement zijn van cruciaal belang; dat betekent voortdurend alert blijven, uitgangspunten bezien en waar 
nodig herijken. De emoties in Zoeterwoude over de A4 en in Oegstgeest over Nieuw Rhijngeest kan zij zich goed 
voorstellen. De zaken hier lijken nu goed in de hand te zijn. Bij de risico’s denkt zij ook mn nog aan de 
ontwikkelingen bij Vierzicht en de paviljoens naast de A4. Zij heeft de (indrukwekkende) uitvoeringswerkzaam-
heden afgelopen zaterdag bekeken en kan zich voorstellen, dat daar over een jaar de auto’s zullen rijden. Er is 
een forse bijplussing van het aantal uren nodig; dat kan zij billijken. De VVD kan zich vinden in deze GIG en gaat 
akkoord met alle besluiten dienaangaande.  
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De GL-fractie vindt deze GIG heel helder en inzichtelijk. Er gebeurt veel in Leiderdorp en zij pleit er daarom voor 
in de komende periode geen grote infrastructurele werken meer te starten. De uitvoering van bestaande projecten 
zou evt. getemporiseerd kunnen worden, waar dat noodzakelijk is. Zij wil stilstaan bij de afsluiting van het project 
De Sterrentuin; complimenten voor de keurige afronding van dit project. 
 
De CDA-fractie blijft zich zorgen maken over de MEAS, ondanks alle goede rapportages. Zij is benieuwd naar de 
oplossing inzake de pannenkoekenboerderij. De W4-resultaten verbeteren toch nog, ondanks de € 350.000 extra 
arbeidsuren. 
 
De PvdA-fractie maakt twee kanttekeningen bij deze GIG. Zij kan deze tussenrapportage overnemen maar zij is 
mn alert op de beheersing van projecten, want er zijn erg veel uren bijgeplust zonder dat daar een afdoende 
onderbouwing bij gegeven wordt. Zij betreurt het dat de raad daar niet eerder over is geïnformeerd. Vwb de MEAS 
meent zij, dat conservatiever gerekend en ingeschat zou mogen worden omdat de financiële vertaalslag wel eens 
wat negatiever uit zou kunnen vallen. Het voordeel bij overige projecten van bijna € 675.000 is enigszins 
gemaskeerd door het feit, dat de aankoop van de twee panden voor de Brede School Oude Dorp middels de 
reguliere begroting is gefinancierd. De vraag is of die aankoop niet ten laste van het project had moeten komen. 
De vraag is ook of alle onzekerheden mbt het Rioleringsplan zich ook niet lenen voor opname in de GIG. 
Vooralsnog kan zij instemmen met voorliggend document.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
6. Verordening wijziging woningvoorraad 
 
De VVD-fractie heeft in de commissie al aangegeven wat zij van deze verordening vindt. Zij meent hierover een 
motie te moeten indienen aangezien het liberale gehalte van deze verordening te laag is. De Wethouder heeft 
aangegeven dat deze verordening niet gaan over het volume van een deel van de woningen, maar dat is niet in de 
verordening terug te vinden en dat moet in de verordening staan. Tevens is het onduidelijk wanneer zo’n 
vergunning wordt verleend. Het ene belang tegen het andere belang afwegen, zoals in de verordening staat, 
vraagt volgens haar om problemen en daar moeten duidelijke criteria voor komen om procedures te voorkomen. 
Ten derde wil zij dat bij inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingswet de raad opnieuw de gelegenheid krijgt 
over deze verordening te spreken. De motie luidt als volgt: 
 

“Motie 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 30 mei 2011; 
 
Overwegende, dat:  
1) het raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening wijziging woningvoorraad 2011 (hierna: de 

verordening) er onder meer toe strekt de werkingssfeer uit te breiden tot alle zelfstandige en niet 
zelfstandige woonruimte in de gemeente Leiderdorp, 

2) de werkingssfeer van de thans geldende verordening zich beperkt tot woningen in de sociale 
woningvoorraad, 

3) de verordening onder meer ten doel heeft te voorkomen, dat woningen zonder meer aan hun bestemming 
onttrokken kunnen worden en het risico op het ontstaan van een maatschappelijk ongewenste situatie te 
beperken,  

4) de raad niet verplicht is tot vaststelling van een verordening als deze, 
5) de verordening aan woningeigenaren bepaalde beperkingen oplegt wat betreft gebruik en exploitatie van 

hun eigendom,  
6) het uit oogpunt van zorgvuldig bestuur van belang is, dat aan woningeigenaren duidelijkheid wordt 

geboden wat betreft rechten en plichten tav hun eigendom, 
7) de verordening bij inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingswet mogelijk opnieuw moet worden 

aangepast;  
 
Van mening, dat: 
1) woningeigenaren niet onnodig in hun rechten beperkt moeten worden, 
2) woningeigenaren niet onnodig met formaliteiten en bijkomende lasten te maken moeten krijgen, 
3) de verordening in ieder geval geen betrekking dient te hebben op verhuur van een deel van de woning 

terwijl de hoofdbewoner(s) er blijft (blijven) wonen (kamerverhuur), 
4) de verordening een duidelijk toetsingskader dient te bevatten, en dat verordening en toelichting makkelijk 

vindbaar moeten zijn voor belanghebbenden; 
 
Dringt er bij het college op aan: 
1) de verordening  aan te passen om duidelijk te maken, dat deze geen betrekking heeft op verhuur van een 

deel van de woning terwijl de hoofdbewoner(s) er blijft (blijven) wonen, 
2) een toetsingskader toe te voegen aan de verordening, 
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3) de raad ter gelegenheid van inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingswet in de gelegenheid te stellen 

zich uit te spreken over de wenselijkheid de verordening te continueren (voor zover vaststelling van een 
verordening wederom optioneel is). 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ondertekend door de fractie van de VVD.” 
 
De GL-fractie had in de commissievergadering geen aanmerkingen op de verordening. Als de VVD een concreter 
tekstvoorstel voor amendering van het raadsvoorstel had geleverd, had er een duidelijke uitspraak in de 
verordening opgenomen had kunnen worden maar zij ziet nu niet hoe dit anders geformuleerd moet worden. In 
principe doet het verhuren van één kamer niet af of voegt niet toe aan de woningvoorraad in Leiderdorp. Dat is de 
strekking en het doel van deze verordening: de gemeente moet enig zicht houden op wat er gebeurt met de 
woningvoorraad in Leiderdorp. Waar het college zich wel druk over moet maken, is de vraag of hier 
huisjesmelkerstoestanden komen; dat wil niemand omdat dat tot overlast voor omwonenden leidt. Als een oma 
een kamer in huis wil verhuren aan een vriendin van haar kleindochter dan moet dat kunnen, maar als iemand 
bijv. drie woningen tot één woning wil samenvoegen dan is het de vraag of dat wenselijk is voor de 
woningvoorraad in Leiderdorp. Als overeengekomen wordt dat dat moet kunnen dan zouden daar evt. 
compensatie-eisen aan gesteld kunnen worden. Dat is een afweging die het college moet maken. 
 
De CDA-fractie is blij met deze verordening en kan zich ook vinden in de motie van de VVD tav de punten 1 en 2. 
Zij vindt de woonverordening belangrijk vwb de brandveiligheid, overlast en het handhaven, dus punt 3 van de 
motie ziet zij liever anders geformuleerd. 
 
De D66-fractie kan zich ook wel vinden in de motie van de VVD omdat voor iedereen duidelijk moet zijn wat de 
regels zijn en dat probeert die motie te bewerkstelligen. Wel verzoekt zij het college de formulering zodanig aan te 
passen, dat de raad zich erin kan vinden. Zij gaat ervan uit dat het college met een nieuw voorstel komt.  
 
De BBL-fractie vindt de verordening niet zo wenselijk omdat de overheid streeft naar minder regels en 
administratieve lasten, en bij deze verordening wordt het tegenovergestelde bereikt. Zij heeft zich verbaasd over 
de manier waarop de gemeente zich gaat bemoeien met wat particulieren met hun eigen woning gaan doen. Een 
vergaande bemoeizucht bij de verhuur van kamers vindt zij niet kunnen. Als een oma een vergunning moet 
aanvragen om een vriendin van haar kleindochter een kamer te verhuren dan betekent dat wel, dat het geld kost 
om die vergunning aan te vragen en dat wil zij die oma niet aandoen. Dat mensen in de huidige crisis meer 
kamers gaan verhuren, doen zij niet uit luxe maar om het hoofd boven water te kunnen houden; dat vindt zij geen 
probleem. Bij de aanvraag van een wijziging wordt heel veel informatie gevraagd van een burger; hoe relevant is 
die informatie? Want is die informatie niet al aanwezig bij de gemeente? 
 
De PvdA-fractie vraagt wat het college met deze verordening probeert op te lossen want zij neemt aan, dat hier 
bepaalde problemen van overlast achterzitten. Misschien mag een oma wel een kamer verhuren aan een vriendin 
van haar kleindochter maar meneer X zal geen zes kamers mogen verhuren aan Polen. Dat komt niet terug in 
deze verordening. Je gaat of voor de vrijheid en laat het recht aan de eigenaar of je probeert dat te reguleren.  
 
Wethouder Zilverentant denkt dat er wat misverstanden zijn. De vraag of oma wel een kamer mag verhuren aan 
een vriendin van haar kleindochter komt hier niet in terug. Het gaat om iemand die zijn huis waarin hij niet woont, 
gaat verhuren en wil splitsen in meerdere wooneenheden. En of dat aan Polen is of aan anderen, maakt hierbij 
niet uit.  
 
De D66-fractie vraagt hoe het zit als de hoofdbewoner wel in het pand blijft wonen en een aantal kamers wil 
verhuren.  
 
Dat mag, aldus Wethouder Zilverentant.  
 
De PvdA-fractie denkt dat het kind van de hoofdhuurder in een huis mag wonen en de rest aan zijn studenten-
vrienden kan verhuren.  
 
Dat laatste is niet zo, volgens Wethouder Zilverentant, want dat kind is niet de hoofdhuurder. De regel heeft geen 
betrekking op verhuur van kamers in een pand waar de hoofdbewoner blijft wonen en als de motie van de VVD dat 
verduidelijkt, zal deze in het voorstel opgenomen kunnen worden. Echter, hij is van mening dat dat er al in staat. 
Meer moeite heeft hij met het voorstel een toetsingskader aan het voorstel toe te voegen, want uiteindelijk gaat het 
erom dat de gemeente een handvat heeft om te handhaven. Dit soort verzoeken komt hooguit vijf maal per jaar 
voor en om daar nu een heel toetsingskader aan vast te koppelen, is niet handig want het gaat om maatwerk. Het 
ene geval is het andere niet en daarom voelt hij er niet voor om allerlei maatregelen te gaan verzinnen. Eea is 
afhankelijk van de woning zelf, de gevolgen voor de omgeving en de parkeerdruk, en dat soort aspecten worden 
dan meegenomen. Vwb het derde punt zegt hij, dat deze verordening natuurlijk opnieuw bekeken zal worden als 
de nieuwe Huisvestingswet erdoor is. Het is overigens de vraag of deze verordening dan niet overruled wordt door 
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de wet zelf maar daar wordt de raad van op de hoogte gesteld. Hij denkt dat die nieuwe wet nog wel even op zich 
laat wachten. Deze verordening wordt vernieuwd omdat de huidige uit 1998 stamt en louter toezag op sociale 
huursector. Er komen inderdaad vragen binnen van mensen die hun huis niet kwijt raken vanwege de crisis en 
daarom hun huis willen verhuren in meerdere onzelfstandige eenheden en daar wil hij een handvat voor hebben, 
mochten er klachten komen uit de buurt.  
 
De VVD-fractie meent dat toch eerst een vergunning moet worden afgegeven. Daarmee heeft het college van 
tevoren een duidelijk toetsingskader nodig zodat voor iedere burger en rechter duidelijk is, dat er geen sprake van 
willekeur is.  
 
Wethouder Zilverentant merkt op dat dit in de huidige situatie voor de vrije sector niet is geregeld. Er is geen 
sprake van willekeur; elk geval is anders en daarom wordt elk geval ook apart beoordeeld. Dat maatwerk is niet in 
het keurslijf van een toetsingskader te gieten.  
 
Tweede termijn 
 
De VVD-fractie zegt mbt het derde punt, dat deze verordening overbodig kan worden als de nieuwe 
Huisvestingswet er door is. Zij denkt dat een burger niet uit deze verordening kan opmaken, dat als hij een deel 
van zijn woning verhuurt terwijl hij er zelf in blijft wonen dat niet vergunningsplichtig is. Zij is niet voor meer 
regelgeving maar zeker niet voor willekeur. Als er regels zijn, moeten die ook handhaafbaar zijn. Dan moeten de 
criteria duidelijk zijn en nu wordt het ene belang tegen het andere afgewogen; daar kan niemand iets mee. Dat 
geeft wel ruimte om ieder geval apart te bekijken, maar ook dan zullen er toch interne criteria zijn waar de 
toetsingsambtenaren naar moeten kijken. Het lijkt haar dus geen probleem om toetsingscriteria vast te stellen.  
 
De GL-fractie is verheugd met de toelichting van de Wethouder en het feit, dat hij aangeeft dat nog wat duidelijker 
geformuleerd kan worden dat deze verordening niet van toepassing is op een oma die de vriendin van haar 
kleinkind een kamer verhuurt. Als de verordening daarop wordt aangepast wordt, ziet zij die gaarne tegemoet. Zij 
is wel verbaasd over de discussie die dit onderwerp oproept, nadat in de commissie werd geconcludeerd dat dit 
voorstel naar de raad kan.  
 
De BBL-fractie merkt op dat in de commissie slechts bepaald wordt of een stuk rijp is voor behandeling in de 
raad. Die inhoudelijke behandeling vindt nu dus plaats.  
 
De VVD-fractie heeft de problemen die zij met de verordening heeft hier aangegeven en heeft vervolgens een 
motie ingediend.  
 
De GL-fractie wijst erop dat de commissie positief heeft geadviseerd tav dit voorstel.  
 
Volgens de D66-fractie had de VVD in de commissie al een kanttekening hierbij gemaakt.  
 
De GL-fractie vindt het een belangrijk gegeven, dat de huidige verordening in werking is getreden nog voor de 
WABO van kracht was. Daarbij heeft de gemeente op dit moment geen enkel handvat om gedeeltelijke verhuur 
van onzelfstandige woonruimte aan te pakken. Zij heeft geen behoefte een motie te steunen waarvan het college 
al aangegeven heeft een aantal punten beter te zullen gaan formuleren.  
 
De VVD-fractie zegt dat in de verordening het college ook wordt verzocht de verordening aan te passen. 
 
De GL-fractie meent dat die verordening dan terugkomt in de raad.  
 
Dat wordt ook in de motie gevraagd, aldus de VVD-fractie. De motie wordt aangehouden en komt in aangepaste 
vorm terug in de raad.  
 
De CDA-fractie zegt dat de crux is, dat de hoofdbewoner in het pand blijft wonen. Zij schat in dat het gevaar dat 
het huis vervolgens vol gepropt wordt met huurders niet groot zal zijn maar voor het geval dat wel gebeurt, is een 
toetsingskader wel een goed idee. Punt 3 is ook helder dus zij kan instemmen met de motie.  
 
Het standpunt van de D66-fractie is niet veranderd.  
 
De BBL-fractie heeft nog steeds geen behoefte aan de motie, ook gelet op het beperkte aantal aanvragen.  
 
De PvdA-fractie sluit zich aan bij de VVD: de verordening moet terug en helder moet worden hoe het precies zit 
met de woningsplitsing en of er sprake is van het wel of niet blijven wonen in het pand van de hoofdbewoner. Dan 
zou er een toetsingskader moeten zijn maar of de evt. te voorziene problematiek daarmee wordt opgelost, vraagt 
zij zich af. Dit leidt mn ook in grote steden tot veel problemen, waar een huis wordt gehuurd door een 
hoofdbewoner en waar vervolgens allerlei mensen tijdelijk wonen. Het college zou eerst nog eens goed na moeten 
denken over de te verwachten problematiek en zich dan afvragen of dit het middel is.  
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De Voorzitter begrijpt dat er een meerderheid is die de motie steunt, die meerderheid voorstelt de verordening 
terug te nemen en deze aan te passen op genoemde basis.  
 
Inderdaad, aldus de VVD-fractie, tenzij het college nu zegt de verordening terug te nemen en deze conform de 
motie zal aanpassen.  
  
Wethouder Zilverentant zegt dat hij de verordening terugneemt, gezien de discussie. Hij had ook al toegezegd 
dat als de raad de tekst onduidelijk vindt die aangepast zal worden. Hij blijft van mening met de raad verschillen 
vwb een toetsingskader. Met deze bodemregeling en het maatwerk dat geleverd wordt, is geen dichtgetimmerd 
toetsingskader nodig. De raad wil een aanpassing dus de verordening moet terug; het college zal bekijken hoe 
hier verder mee omgegaan wordt.  
 
De Voorzitter concludeert dat het college de verordening terugneemt en dat de Wethouder rekening houdt met 
alle opmerkingen die vanavond zijn gemaakt. De verordening komt opnieuw terug in commissie en raad over een 
evt. toetsingskader. Het lijkt hem overbodig de motie in stemming te brengen. Aldus wordt afgesproken.  
 
7. Hekwerk Oude Spoorbaan  
 
De D66-fractie zegt dat de VVD terecht vragen heeft gesteld over de veiligheid van de nieuwe verkeerssituatie ter 
plekke. Met een aantal simpele aanpassingen zou voor een gering bedrag aanpassingen gerealiseerd kunnen 
worden, maar voor ligt geen gering bedrag en het is een forse wijziging geworden. Daar wil zij niet zomaar in 
meegaan want de vraag is of dit wel de oplossing is. Een stevige betonnen barrière wil niet zeggen, dat voor de 
weggebruiker de situatie aldaar opeens wel duidelijk is. Daarbij is geen rekening gehouden met een bepaalde 
gewenningstijd die aan een nieuwe situatie vooraf zou moeten gaan. Deze situatie bestaat nu al enige tijd dus de 
vraag is of de gebruiker inmiddels de situatie wel begrijpt. Zij roept het college op hier nog eens met wat creativiteit 
naar te kijken. Wellicht kan het hekwerk met borden worden verrijkt en dmv belijning de weg optisch versmald 
worden, zodat de gebruikers wat langzamer gaan rijden.  
 
De BBL-fractie vindt veiligheid in het verkeer heel belangrijk. De situatie bij de Driegatenbrug voldoet aan de 
verkeersvoorschriften maar in bepaalde gevallen levert deze onveilige situaties op, waarvoor aanvullende 
maatregelen worden voorgesteld. Een betonnen barrière lijkt haar prima maar wel is zij geschrokken van het hoge 
bedrag. Desondanks moet deze maatregel wel doorgezet worden mits het college hier dekking voor vindt in de 
begroting en in beginsel in de Kadernota, zodat dit bedrag niet uit de algemene reserve wordt gedekt.  
 
De VVD-fractie denkt dat iedere partij verkeersveiligheid belangrijk vindt, vandaar ook haar vragen vorig jaar over 
de situatie bij de Driegatenbrug. Een stevige barrière blijkt een stuk duurder te zijn dan de oorspronkelijk 
goedkopere en kleinere variant, die echter niet wenselijk is. Zij vindt aanvullende maatregelen belangrijk op dit 
kruispunt en voor iedere oplossing zal betaald moeten worden. Die kosten ten laste brengen van de algemene 
reserve is voor haar geen optie. Het lijkt haar daarom verstandiger hierover verder te praten ttv de Kadernota. Zij 
kan zich vinden in opmerking over creatieve oplossingen waar D66 op duidde, maar toch zou het college moeten 
bezien of de goedkopere variant niet ook te realiseren is en dan alleen op de plek waar het probleem zich 
voordoet. Wellicht is een logischere inpassing daarvan te maken.  
 
De CDA-fractie zegt dat de opmerking van D66 over creatieve oplossingen/visuele prikkels leuk klinkt maar het is 
daar wel een gevaarlijk punt. In de commissie is nog gesproken over de flitspaal; de Wethouder heeft toen echter 
wel sterke argumenten aangevoerd, zijnde dat mensen die daar voor het eerst komen niet weten dat daar een 
flitspaal staat dus voor die mensen werkt dat niet. Bovendien is het aan de gemeente of daar uiteindelijk wel of 
geen flitser in komt. Zij vindt het belangrijk dat daar iets gebeurt. Als dat wat kost, moet dat ergens vandaan 
komen en dit is nieuw beleid. Tijdens de Kadernota wordt over nieuw beleid gesproken.  
 
De GL-fractie steunt het voorstel van het college. De veiligheid voor de fietsers daar vindt zij heel belangrijk en  
die kan alleen gegarandeerd worden door fysieke barrières en niet door allerlei softe oplossingen. Zij is verheugd 
dat er een voorstel is dat bij de Kadernota besproken wordt, zodat er in 2012 geld is om dit zsm te realiseren. 
Daarbij ziet zij graag dat iedere verwijzing in het voorstel naar een mogelijke Ringweg Oost verdwijnt.  
 
De PvdA-fractie is het eens met het voorstel. Natuurlijk moet er een goede dekking gevonden worden. Het is een 
te gevaarlijk punt om de situatie alleen mbv wat signalering en borden helder te maken aan de weggebruikers. Zij 
neemt aan dat dit stuk technisch gezien de juiste oplossing verwoordt. De vraag is of dit nieuw beleid is. Er is 
sprake van een onveilige situatie en een hekwerk dat deels vervangen moet worden; valt dit niet eerder onder 
onderhoud op het gebied van verkeer? Zij vindt dit in ieder geval geen nieuw beleid.  
 
Wethouder Wassenaar denkt dat alle fracties voor een belangrijk deel gelijk hebben. Het college heeft bij de 
keuze voor de maatregel uiteindelijk gezegd: het gaat hier om de veiligheid en al het andere dat je kan verzinnen, 
is lapwerk en deze maatregel werkt. Het college heeft dus gekozen voor veiligheid. Ook het college is 
geschrokken van het hoge bedrag. Over de Ringweg Oost is in de commissie ook uitgebreid gesproken. Die is 
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formeel nog niet weg en alleen benoemd als risico in het stuk. Zoek daar niet te veel achter, dit is gewoon 
gesignaleerd als een optie die nog steeds een beetje boven de markt hangt maar die discussie wil hij nu niet 
openbreken. Hij wil best kijken of er een andere oplossing is maar dat zal geen optimale oplossing zijn want die 
ligt nu voor. Bij de Kadernota kan besproken worden of de kosten wel of niet uit de reserve moeten worden 
gehaald. 
 
Tweede termijn 
 
De D66-fractie vindt het jammer dat de Wethouder niet heeft gereageerd op zijn suggestie te kijken naar creatieve 
oplossingen. Het reconstrueren van een bestaand verkeerskundig goed aangelegd kruispunt is in haar ogen nieuw 
beleid. Wordt er vanuit gegaan dat dit een gevaarlijk kruispunt is? Zij neemt aan dat er een verkeersveiligheids-
planning bestaat en kruispunten in dat kader ook bekeken worden. Zij wil meer onderbouwing zien waarom dit als 
gevaarlijke plek wordt aangemerkt.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat daar uitgebreid over gesproken is in de aanloop naar de beantwoording van de 
vragen in januari. Toen werd geconcludeerd: er moet hier iets gedaan worden. Deze plek scoort laag op de lijst 
van onveilige plekken maar het gaat hier om emotie, het gevoel van grote onveiligheid en hij kan zich dat 
voorstellen.  
 
De VVD-fractie merkt op dat de Wethouder nu wel over emotie spreekt maar op basis van de feiten is toch ook 
wel duidelijk geworden, dat het aantal incidenten op die locatie in relatie tot andere plekken in Leiderdorp veel 
hoger is. Een kruispunt kan wel aan de norm voldoen maar dat hoeft nog geen reden te zijn om als daar extreme 
situaties voorkomen daar niets aan te doen.  
 
De D66-fractie wil graag dat soort gegevens terugzien alvorens zij overtuigd is. In de begintijd van de nieuwe 
situatie was sprake van een aantal incidenten achterelkaar en wellicht heeft nu gewenning plaats gevonden, dus is 
het misschien verstandig hier nog eens naar te kijken.  
 
De BBL-fractie wijst erop dat ook begin dit jaar twee incidenten aldaar hebben plaats gevonden. Zij stelt voor 
tijdens de Kadernota over de dekking te spreken.  
 
De VVD-fractie zegt dat eerst overeenstemming moet zijn over de financiële dekking en die komt pas bij de 
Kadernota aan de orde. Zij wil best voor het voorstel stemmen maar eerst wil zij die dekking geregeld hebben.  
 
De CDA-fractie stelt dat gewacht zou kunnen worden op de Kadernota maar kan nu niet al gezegd worden, dat 
dat geld er sowieso moet komen? 
 
De BBL-fractie vraagt of het college nu voorstelt dit bedrag uit de algemene reserve te halen en dat in de 
Kadernota bepaald kan worden dat geld ergens anders vandaan te halen.  
 
Wethouder Van der Eng antwoordt dat daar nu of tijdens de Kadernota discussie over gevoerd kan worden. In de 
Kadernota heeft het college voorgesteld deze €  55.000 te dekken uit de reserve; dat wordt hier ook voorgesteld 
dus als daar nu overeenstemming over is, kan hierover ook nu besloten worden. Als de raad vindt dat dit uit een 
bezuiniging moet komen dan is er nog een extra post van € 55.000 te bezuinigen. De raad hoeft niet op de 
Kadernota te wachten om dit voorstel nu uit te kunnen voeren. Als hierover pas tijdens de Kadernota wordt 
gesproken, kan het voorstel pas in 2012 worden uitgevoerd.  
 
De Voorzitter merkt op dat de financieringslasten dan als bezuiniging meegenomen moeten worden. In de 
Kadernota wordt voorgesteld een eenmalige uitname van € 55.000 uit de NUON-reserve. 
 
De GL-fractie wil nu besluiten over dit voorstel en het bedrag uit de reserve te halen, zodat zsm tot uitvoering kan 
worden overgegaan.  
 
De PvdA-fractie zegt dat deze coalitie heeft afgesproken: geen voorstellen meer zonder dekking. De dekking 
komt in dit voorstel niet terug, er wordt alleen verwezen naar de Kadernota. De woorden van de Wethouder 
verbazen haar dan ook. Inhoudelijk is zij overtuigd van nut en noodzaak van het voorstel maar er moet een 
deugdelijke dekking zijn. Zij sluit zich aan bij het voorstel van de Voorzitter om dit als investering te benaderen ipv 
nu een greep doen uit de reserve van de NUON.  
 
De D66-fractie meent dat de raad ja of nee tegen het voorstel van het college kan zeggen. Daarom begrijpt zij 
deze discussie niet: is er nu sprake van een amendering? 
 
Volgens de Voorzitter liggen er drie standpunten voor: mn de VVD stelt voor dit voorstel in het kader van de 
Kadernota te behandelen, waarvoor steun van CDA en PvdA; het voorstel eerst naar alternatieven te kijken van 
D66 en het voorstel van GL om hiermee akkoord te gaan incl. de dekking. Hij concludeert dat een meerderheid dit 
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voorstel wil aanhouden en hier bij de Kadernota op terug wil komen, met het oog op de dekking. Aldus wordt 
afgesproken, met die aantekening dat het GL niet akkoord gaan met aanhouding van het voorstel.  
 
8. Aanpassingsvoorstel art.9 Verordening op de Rekenkamer gemeente Leiderdorp 
 
Beslist wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
9. Notulen van de vergaderingen van 13 en 18 april 2011 en lijst van toezeggingen 
 
Beide notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
10. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
HBOL – houd huren betaalbaar 
De GL-fractie merkt op dat de raad gevraagd wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen. In de brief wordt 
echter gevraagd om een reactie van de gemeente, dus hoe wordt deze brief afgehandeld? 
 
Wethouder Zilverentant geeft aan dat de brief achterhaald is want Minister Donner heeft zijn plannen in moeten 
trekken.  
 
Begrotingen gemeenschappelijke regelingen 
De GL-fractie wijst op een aantal begrotingen van gemeenschappelijke regelingen bij de ingekomen stukken. Is 
het handig daarbij aan te geven, dat deze in de Regiocommissie worden behandeld? 
 
De Voorzitter meldt dat dat ook in het verslag van het Presidium staat.  
 
Wethouder Zilverentant deelt mede, dat het bureau Arcadis is begonnen met het locatieonderzoek inzake 
verplaatsing van het bedrijf Vliko. Voor 1 augustus moet daarover eea bekend zijn. Dit wordt serieus opgepakt. 
Ondertussen is het concept met het ontwikkelingsstrategiekader toegestuurd, dat binnenkort aan de raad wordt 
aangeboden en dat voor 1 oktober vastgesteld moet worden. Daarom is de locatiestudie van belang want die moet 
eerst afgerond zijn voordat het ontwikkelingsstrategiekader vastgesteld kan worden door de raden.  
Ten tweede deelt hij mede, dat de raad morgen het onderliggende rapport voor De Munnik ontvangt zodat de 
fracties daar morgenavond over kunnen spreken.  
 
De BBL-fractie vraagt of de Wethouder beide rapporten bedoelt. 
 
Wethouder Zilverentant zegt dat het tweede rapport, zijnde het cijfermatige deel en de exploitatie van De Munnik, 
niet openbaar gemaakt wordt maar dat wordt wel in het RIS ter beschikking gesteld en kan dus worden ingezien.  
 
De BBL-fractie begrijpt dat de raad morgen de beschikking krijgt over beide rapporten.  
 
Wethouder Wassenaar heeft vanmiddag met het Ministerie gesproken over de dwergvleermuizen onder het 
gemeentehuis. Het Ministerie heeft aangegeven bij nader inzien erg kort door de bocht te zijn geweest en de 
gemeente mag een nieuwe aanvraag indienen, waarmee het algemeen belang nog eens benadrukt wordt. Dan zal 
het Ministerie de gemeente welwillend tegemoet treden. Die drempel lijkt dus weggenomen.  
 
De Voorzitter vraagt of de Wethouder ook een concrete datum van het Ministerie heeft gekregen.  
 
Over twee weken, aldus Wethouder Wassenaar.  
 
11. Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 22.40h.  
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 27 juni 2011, 
 
De Griffier,         De Voorzitter, 
J.C. Zantingh         M. Zonnevylle 
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Bijlage 1: Inspraak van mevrouw Van Sintmaartensdijk 

 
Graag vraag ik aandacht voor het volgende. Enige weken las ik in het Leiderdorps Weekblad over de nieuwe 
verkeerssituatie rondom het viaduct van de A4. Die situatie zou noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden rondom 
de verdiepte ligging van de A4. Het gemotoriseerde verkeer rijdt over één rijbaan onder het viaduct door, geregeld 
met verkeerslichten. De Ericalaan is voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer afgesloten; dat zou nodig zijn om 
voldoende doorstroming van het verkeer op de Willem Alexanderlaan en Mauritssingel te garanderen. Van 
voldoende doorstroming blijkt helaas weinig sprake. Ik rijd normaal gesproken vijf maal per week over deze wegen 
naar de Hoge Rijndijk, de oprit/afrit van de A4 naar mijn werk in Zoetermeer. Dat is de kortste route. Door de 
afsluiting van de Ericalaan wordt het verkeer voorbij het viaduct nu gedwongen om via de Willem Alexanderlaan 
en de Simon Smitweg af te rijden, om het ziekenhuis heen en terug over de Persant Snoepweg. Op die weg staat 
het verkeer regelmatig vast, niet alleen door het grote aanbod maar ook door de indeling van de weg. Dat zijn 
verkeerssituaties waar je niet vrolijk van wordt. Er zit echter weinig anders op dan de Willem Alexanderlaan te 
volgen aangezien er geen andere routes meer mogelijk zijn. De Hoofdstraat is al wekenlang deels afgesloten en ik 
heb al enkele malen gezien dat automobilisten ervoor kiezen linksaf te slaan, het deel van de Simon Smitweg 
langs de brandweerkazerne waar eenrichtingsverkeer geldt. Ook van die situatie word je niet vrolijk. Als ik aan het 
eind van mijn werkdag naar huis rijd dan kan ik vanaf de Persant Snoepweg wel de weg langs de 
brandweerkazerne maar sta ik vaak voor de brandweerkazerne dagelijks in een file. Kortom, door de afsluiting van 
de Ericalaan sta ik nu dus dagelijks in de file in mijn eigen dorp. Ik ben al gauw 20 minuten meer kwijt aan 
woon/werkrijtijd en ik word gedwongen dagelijks zo’n vijf extra (vervuilende) kilometers te rijden dan voorheen. De 
kosten hiervan komen ten laste van mijzelf maar ook van de maatschappij, met het oog op de extra vervuiling. De 
kosten in de vorm van extra tijd en extra brandstof komen voor rekening van de automobilist die van voorbij het 
viaduct komt, veelal overigens bewoners van het Oude Dorp en inwoners van Leiden. Ik ga ervan uit dat deze 
situatie blijft duren tot het eind van het jaar, dus dat betekent 875 kilometer omrijden. Uitgaande van € 0,19 per 
kilometer betekent dat € 166 ruim. Samen met de kosten van extra tijd van € 10 netto per uur komt in het geval 
van vijf dagen per week woon/werkverkeer door de afsluiting van de Ericalaan per bewoner van voorbij het viaduct 
neer op een extra kostenpost van € 750, voor een afsluiting die noodzakelijk zou zijn voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Maar die noodzaak ontgaat mij in het geheel aangezien op de Ericalaan zelf geen enkel werk 
wordt uitgevoerd. Ik wil erop aandringen om de afsluiting van de Ericalaan nog eens nader te bekijken. 
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