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1. Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van 
mevrouw Beekhuizen, mevrouw Hofman, de heren Joosten en Suijkerbuijk, en mevrouw Van Reyn.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
3. Vragenronde 
 
Speelplaatsje Binnenhof (CDA) 
De CDA-fractie vindt het antwoord teleurstellend. Dit speelplaatsje speelt mn voor kleine kinderen en als 
ontmoetingsplaats een belangrijke rol. Als zoals wordt voorgesteld 20 tot 25% van de kleine speelplaatsjes 
verdwijnen dan gaan kinderen binnen zitten; dat moet niemand willen. Het is belangrijk dat kinderen buiten kunnen 
spelen, al zijn die plaatsen nog zo klein of 30 jaar geleden ingericht. Hier moet op teruggekomen worden.  
 
De BBL-fractie weet uit ervaring dat er belang gehecht wordt aan deze speelplaats en er wordt ook intensief 
gebruik van gemaakt. Hoeveel speelplaatsen moeten er naar de mening van het CDA zijn? 
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De CDA-fractie meent dat wat er aan speelplaatsen is ook goed onderhouden moet worden. Dit is een hele 
veilige speelplaats want de kinderen hoeven zelfs de weg niet over.  
 
De Voorzitter stelt voor dat het CDA hiervoor een stuk voorbereid voor de commissievergadering. 
 
LTC De Munnik en STM (CDA) 
De CDA-fractie dankt voor de uitgebreide beantwoording en stelt voor dit verder in de commissie te behandelen.  
 
De BBL-fractie leest in de beantwoording op vraag 2, dat er een uitgebreidere juridische toets is uitgezet en die 
komt deze week beschikbaar. Uit die toets moet blijken of hier sprake is van schadeplichtigheid of niet. Wat is nu 
het verschil tussen de toets waarover in het antwoord op vraag 1 wordt gesproken en die uitgebreidere toets? En 
wat is er uit die uitgebreidere toets gekomen? 
 
Wethouder Zilverentant antwoordt dat de resultaten van die uitgebreidere toets nog niet binnen zijn. Dat is een 
diepgaander onderzoek dan dat van vorig jaar zomer. Bekeken wordt nu hoe de juridische positie verder 
uitgezocht kan worden.  
 
De BBL-fractie merkt op dat in augustus een toets heeft plaats gevonden; het resultaat daarvan kan toch niet 
beïnvloed zijn door de gang van zaken bij de onderhandelingen tussen augustus en nu tussen de gemeente en De 
Munnik? 
 
Wethouder Zilverentant zegt dat het traject van vorige zomer een andere was dan waar de gemeente nu in zit.  
 
Volgens de BBL-fractie komt die schadeplichtigheid voort uit de overeenkomst en die overeenkomst is niet 
gewijzigd, dus het oordeel over schadeplichtigheid kan niet anders zijn dan ttv het tekenen van die overeenkomst. 
Wat is er in de tussentijd gebeurd dat die schadeplichtigheid heeft doen veranderen? 
 
De Voorzitter merkt op dat BBL nu erg inhoudelijk op de zaak in gaat terwijl de rapporten nog niet bekend zijn.  
 
De BBL-fractie zegt dat dat niet zo is want het onderzoek van augustus is bekend.  
 
Wethouder Zilverentant meent dat er wel degelijk iets veranderd is in het proces en dat maakt wel wat uit.  
 
De Voorzitter stelt voor dit onderwerp in de volgende commissie te bespreken want dan zijn ook alle stukken 
bekend.  
 
De commissie zou sowieso in de eerstvolgende commissie op de hoogte worden gesteld van de nieuwe 
ontwikkelingen, aldus Wethouder Zilverentant.  
 
4. Jaarverslag 2010 
 
De Voorzitter wijst op het amendement van PvdA en BBL. 
 
De PvdA-fractie spreekt haar waardering uit voor het jaarverslag; het lijkt haar goed wanneer een korte versie 
daarvan op de website komt. Zij wil voor twee zaken aandacht vragen. In de zomernota van 2010 was er nog een 
tekort van € 514.000, in december een tekort van € 328.000 en een paar maanden later blijkt er sprake van een 
voordeel van ruim € 600.000. Uiteraard is zij blij met dat voordeel maar dat laat onverlet, dat een verschil op zo’n 
korte termijn van € 952.000 wel erg groot is. Dat wekt niet echt de indruk dat het college in hoge mate in control is. 
Tegelijkertijd biedt het overschot de mogelijkheid om in te zetten voor een aantal zaken, waar haar amendement 
betrekking op heeft. Uit de Kadernota blijkt dat er een langjarige overeenkomst met Alecto is gesloten, waarvoor 
het college besloten had geen jaarlijkse middelen te reserveren. Dat is slordig. Het amendement luidt als volgt: 
 

“Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 27 juni 2011;  
 
Ondergetekenden stellen voor het beslispunt 2 als volgt te lezen: 
 
2. Gezien de al toegekende resultaatbestemming (ad € 460.656) in de raadsvergaderingen van januari en april 

2011, het resterende resultaat van € 163.844 te bestemmen voor een nieuw te vormen bestemmings-
reserve ter dekking van de overeenkomst met Alecto in het kader van het groot onderhoud, waarvoor de 
volgende uitkering in 2017 moet plaatsvinden.  

 
Toelichting: 
In de financiële Kadernota bleek, dat de gemeente een contract heeft met Alecto tav het groot onderhoud, 
waardoor de gemeente in 2017 een bedrag van € 576.910 moet uitkeren. Gelet op het karakter van deze 



NOTULEN GEMEENTERAAD LEIDERDORP dd 27 juni 2011 

 
verplichting zou het volgens de budgetdiscipline voor de hand hebben gelegen daarvoor jaarlijks een reserve op te 
bouwen. Dat is niet gebeurd, met als consequentie dat er in een beperkt aantal jaren een relatief groot bedrag 
moet worden gereserveerd. Dat oogt niet als zorgvuldig budgettair beleid en in het amendement wordt dit recht 
gezet door de resterende middelen van 2010 in te zetten als startbedrag, zodat er in de komende jaren het in de 
Kadernota vanaf 2013 gereserveerde bedrag van € 115.000 kan worden verlaagd tot rond de € 67.000. Dit 
impliceert dat er de komende jaren minder behoeft te worden bezuinigd.  
 
Totaal bedrag voor 2017 € 567.910 
Reserve 2011  € 163.844 
Rest voor 2012-2016 € 404.066 
2012    €  67.344 
2013    €  67.344 
2014    €  67.344 
2015    €  67.344 
2016    €  67.344 
2017    €  67.344 
 
Aldus ondertekend door de fracties van PvdA en BBL.” 
 
Zij hoopt dat de andere fracties het met haar eens zijn, dat wanneer je schulden voor de lange termijn aangaat het 
passend is daarvoor een voorziening in de begroting te reserveren voor een langere periode.  
 
De BBL-fractie onderschrijft de woorden van de PvdA. Haar is meerdere malen opgevallen, dat sinds de PvdA in 
de oppositie zit die fractie een verstandigere blik heeft op de financiën dan voorheen. Morgen komen de financiële 
gevolgen van de bezuinigingen vanuit Den Haag voor Leiderdorp aan de orde. Het college wil vanaf 2013 hiervoor 
gaan reserveren en PvdA en BBL stellen voor daar nu alvast mee te beginnen. Dit voorstel is ook geheel in lijn 
met het collegeakkoord, dat een degelijk financieel beleid voorstaat.  
 
De VVD-fractie zegt dat Leiderdorp financieel gezien een goed jaar achter de rug heeft. Eerdere voorspellingen 
voor een komend jaar pakken nog wel eens anders uit; dat is al jaren zo. Zij sluit zich aan bij de BBL vwb de PvdA 
want zij hoort vanavond van de PvdA een echo van zichzelf twee jaar geleden. 
 
De PvdA-fractie heeft de getallen van de afgelopen jaren bezien en dit jaar is het verschil wel heel extreem, 
vooral omdat er in december nog werd gedacht dat er een groot tekort was. Dan rijst de vraag of de organisatie 
wel in control is. 
 
De VVD-fractie benadrukt dat er geen sprake van is dat de gemeente niet in control zou zijn; dat hebben ook de 
accountant en de eigen controlafdeling steeds aangegeven. De accountant heeft zelfs aangegeven, dat de wijze 
waarop Leiderdorp de financiële situatie in kaart brengt en bijhoudt een voorbeeld is voor andere gemeenten. Zij 
gaat niet mee met het amendement. Onder de verantwoordelijkheid van de PvdA is geen voorziening getroffen 
voor dit contract, dus het zou passend zijn wanneer de PvdA hier wat bescheidener mee om zou gaan.  
 
De PvdA-fractie begrijpt dit niet want zij zit niet in het college momenteel.  
 
Maar indertijd wel, aldus de VVD-fractie, net als de VVD en ook zij stelt zich wat dit betreft bescheiden op. Een 
tweede reden is dat het college binnenkort gaat bekijken of de beheerssituatie in de Bloemerd van de 
sportterreinen moet wijzigen of niet.  
 
De BBL-fractie kan meegaan met de redenatie dat er nog van alles kan veranderen de komende jaren, maar 
waarom wil dit college dat in 2013 dan wel gaan doen? 
 
De VVD-fractie antwoordt dat er een verplichting staat en die moet nagekomen worden. Als er in 2017 niets 
veranderd zou zijn dan moet die verplichting nagekomen worden. Maar het kan best zo zijn dat de situatie aldaar 
over enkele jaren wijzigt en dan zou je iets anders moeten doen; dat wil zij even afwachten.  
 
De CDA-fractie deelt de mening van de VVD vwb de verschillen in voorspellingen. Een positief resultaat, een 
uitstekende weerstandscapaciteit en een positief oordeel van de accountant; dat wil echter niet zeggen dat alles 
naar wens is verlopen. Het positieve resultaat is mede dankzij het terugvloeien van de BLS-gelden. Wat haar 
opviel, is de aandacht die de komende tijd moet worden besteed aan mantelzorg en vrijwilligerswerk. Zij is 
verheugd dat de schoolverzuimmeldingen afnemen maar dat moet wel blijven gebeuren. De vroegtijdig 
schoolverlaters blijven een groot probleem in Leiderdorp; ondanks de lichte afname moet daar grote aandacht aan 
besteed blijven worden. Bij WWB en WSW ziet zij een positief beeld. Zij is benieuwd naar de concrete cijfers mbt 
de doelstelling meer jongeren gebruik te laten maken van de bibliotheek. Zij volgt kritisch de ontwikkelingen mbt 
de koopzondagen; met belangstelling wacht zij de evaluatie af. Vierzicht baart haar veel zorgen, zowel vwb 
stagnatie in de verkoop van de kantorenmarkt en de enorme leegstand die gaat ontstaan. Daar moet zsm 
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aandacht aan besteed worden. Tav de 100% borgstaande leningen merkt zij op, dat die op € 153 miljoen staan; 
daar moet het college bovenop blijven zitten. Zij steunt het amendement.  
 
De D66-fractie zegt dat als de accountant concludeert dat de zaak op orde is en de gemeente in control is er 
geen reden is om daaraan te twijfelen. Als er dit jaar inderdaad meer geld over is dan voorgaande jaren dan komt 
dat door de strengere regels mbt budgetdiscipline; daardoor zal je altijd op het eind de meevallers zien.  
 
De PvdA-fractie merkt op dat er geen sprake is van meer geld over dit jaar, maar een groter gat tussen de 
verwachting in december en het uiteindelijke resultaat.  
 
Dat is het verschil tussen raming en resultaat, aldus de D66-fractie, en als dat verschil positief is dan is er dus 
geld over. Het amendement geeft aan, dat dat geld niet terug zou moeten vloeien in de algemene reserve maar 
ingezet moet worden voor het treffen van een voorziening. Is dat dringend noodzakelijk en is dit het moment 
daarover te besluiten? De raad heeft gevraagd om een visie op sportbeleid en sportvoorzieningen; nu wordt al 
vooruit gelopen op die discussie door daar nu al geld voor te reserveren. Dit amendement zou beter morgen bij de 
Kadernota aan de orde kunnen komen. Zij kent ook raden waar het beleid werd om voorzieningen ineens af te 
schrijven en daar niets voor in de plaats te stellen. Dat vindt zij geen goede manier van begroten maar als dat 
gebeurt, moet wel besproken worden welke voorzieningen gehandhaafd worden en wat de gemeentelijke en 
particuliere bijdragen daaraan zijn.  
 
De BBL-fractie merkt op dat vanavond beslist wordt over het bestemmen van het resterende resultaat dat over is 
en niet morgen.  
 
De D66-fractie stelt voor die gelden in de algemene reserve te stoppen. Zij stemt niet in met het amendement.  
 
De GL-fractie complimenteert het college en de ambtenaren met de jaarlijkse verbeterslag vwb het jaarverslag. 
Ook zij maakt zich zorgen over het verschil tussen de ramingen en resultaten, niet vanwege het feit of het college 
al dan niet in control zou zijn maar dat het voor de raad door een dergelijk verschil steeds moeilijker wordt om te 
sturen lopende het jaar op financiën. Het college stelt voor € 163.000 naar de algemene reserve te laten vloeien 
en vanaf 2013 wordt een voorziening opgebouwd; uiteindelijk komt dat op hetzelfde neer als in het amendement 
wordt voorgesteld. Zij wil eerst de mening van het college horen over het amendement.  
 
Wethouder Van der Eng is evenals de accountant van mening, dat de gemeentelijke organisatie wel degelijk in 
control is. Ook het vorige college heeft daar hard aan gewerkt, zoals hij ook in de commissie heeft aangegeven. 
Als dan nu in de raad gesteld wordt dat de organisatie niet in control is dan is hij heel verbaasd. Tav de 
schommelingen zegt hij, dat de situatie die de raad in december te zien kreeg een doorrekening was t/m oktober. 
De laatste twee maanden van het jaar zijn daarna doorgerekend. Op elk van de 200 producten houdt de 
gemeente wel iets over agv een goede budgetdiscipline en dat is een reden waarom het uiteindelijke resultaat 
positief was. Er was nog een meevaller en een tegenvaller, en een grote meevaller waarvan in december niet 
bekend was wanneer die uitbetaald zou worden. Door die schommelingen wordt het inderdaad moeilijker voor de 
raad om kaders te stellen en daarom zal in december over een nieuwe vorm van rapporteren gesproken worden, 
die overzichtelijker wordt. Los van het feit dat er beter geraamd zal gaan worden middels het zero paste 
budgetting zullen de ramingen realistischer worden. Daar zal mee begonnen worden in de begroting 2012. Ook hij 
vindt de schommelingen vervelend dus dit heeft zijn aandacht. De complimenten over het jaarverslag zal hij 
doorgeven aan de ambtelijke organisatie maar ook hij is nog niet geheel tevreden. De teksten en doelen kunnen 
nog scherper; ook daaraan wordt gewerkt, in samenspraak met de raadswerkgroep Financiën. Het bedrag van de 
gewaarborgde leningen is inderdaad hoog maar die worden langzaam afbetaald, conform de overeenkomsten. 
Het amendement is technisch mogelijk. Als de raad het aan zou nemen, zou het gewijzigd moeten worden want 
het exacte bedrag is € 163.844,95. Hij heeft het niet voorgesteld want volgens het coalitieakkoord moeten alle 
overgebleven gelden naar de algemene reserve. Overigens bestond deze overeenkomst al sinds 1996. In 2007 is 
een uitbetaling gedaan en het college had toen inderdaad al moeten gaan reserveren. In 2012 is daar geen geld 
voor, vandaar dat voorgesteld wordt dat vanaf 2013 te gaan doen.  
 
Wethouder Wassenaar heeft ook toegezegd dit jaar specifiek aandacht aan mantelzorg en het vrijwilligerswerk te 
besteden. Binnen de Wmo-middelen worden daar gelden voor gevonden dus dat komt volgens hem wel in orde. 
Tav de zorgen mbt Vierzicht zegt hij, dat hij nu eenmaal geen grip heeft op die markt. Voor de restkavels is het 
afgelopen half jaar wel meer belangstelling dus hij houdt goede moed. Het is wel een toplocatie en hij denkt dat 
deze op een goede manier weggezet kan worden. Mocht er discussie ontstaan over de kantorenmarkt dan gaat hij 
ervan uit, dat Leiderdorp daar geen last van zal hebben omdat Leiderdorp vergaande afspraken hierover heeft 
gemaakt. Het is wel lastig dat er nog geen bestemmingsplan is, maar daar wordt aan gewerkt. Dit heeft de 
voortdurende aandacht van het college.  
 
Tweede termijn 
 
De PvdA-fractie had gevraagd of de organisatie voldoende in control is en heeft daarmee niet gesuggereerd dat 
het hier een puinhoop is; integendeel. Waakzaamheid is wel geboden.  
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De D66-fractie merkt op dat de PvdA hier wel uitdagend over gesproken heeft in eerste termijn.  
 
Het college moet ook scherp blijven op dit punt, meent de PvdA-fractie.  
 
Aan de scherpte van dit college twijfelt niemand, stelt de D66-fractie.  
 
De PvdA-fractie constateert dat waarnemingen in de praktijk kennelijk kunnen verschillen. Tav het amendement 
heeft de Wethouder gezegd, dat dit al 20 jaar speelt dus niet door het vorige college is veroorzaakt. Ook is er geen 
technische belemmering. De VVD zat overigens in 2007 ook in het college. Nu kan een aantal zaken netjes 
geregeld worden dus dat moet de raad vooral niet nalaten. Het resultaat is niet € 163.000 maar het totale bedrag, 
waarvan al een deel bestemd is. Als de Wethouder volgens het coalitieakkoord handelt dan hadden in januari en 
april ook niet de toen genomen besluiten genomen kunnen worden. Kennelijk gold dat argument toen niet. Verrast 
was zij ook door de opmerking, dat dit bezien moet worden in het licht van de Sportnota; enerzijds vindt zij dat nog 
niet zo’n gekke gedachte, mn kijkende naar de inhoud, maar anderzijds suggereert het dat een gesloten contract 
op dit punt opengebroken zou kunnen worden. Het is budgettair verantwoordelijk hier nu geld voor te reserveren 
en mocht in de loop der tijd in de Sportnota de situatie anders worden dan kan van het gereserveerde geld wat 
anders gedaan kunnen worden.  
 
De BBL-fractie herhaalt dat de accountant heeft aangegeven, dat de organisatie in control is dus laten wij daar 
maar vanuit gaan. Het is verheugend te horen, dat de rapportages veranderd worden om zodoende eerder op de 
hoogte te zijn van de schommelingen; dat doet wel enigszins afbreuk aan het beeld dat het college schetst dat het 
nu allemaal zo prima is. Zij sluit zich aan bij de PvdA vwb het volgen van het coalitieakkoord; kennelijk wordt daar 
een beroep op gedaan wanneer dat uitkomt. Het heeft de schijn van schijnheiligheid wanneer de Wethouder zegt, 
dat het vorige college prudent was geweest als dat college die voorzieningen wel had getroffen. Dan moet de 
Wethouder hier ook vanaf nu mee beginnen en niet een jaar daarmee wachten want hier is nu geld voor. Zij heeft 
ook geen valide argument gehoord om dat nu niet te doen.  
 
De VVD-fractie denkt dat iedereen het erover eens is, dat het vorige college inderdaad voorzieningen had moeten 
treffen maar het ging mn om het trommelgeroffel in de commissie. Een partij die daar zelf verantwoordelijk voor is 
geweest in het verleden had dit volgens haar iets bescheidener naar voren kunnen brengen. Tav het amendement 
blijft zij erbij, dat dit niet nu moet gebeuren en zij volgt hierbij de redenering van het college. Er is geld over en voor 
komend jaar is er een zodanige uitdaging in de begroting, dat het niet past om dit nu al te gaan doen. Zij steunt het 
collegevoorstel, ook omdat de situatie in 2013 veranderd zou kunnen zijn. Dat laat onverlet dat er een contract ligt 
dat nagekomen moet worden.  
 
De CDA-fractie denkt dat alles al is gezegd over het amendement. Zij blijft het steunen want als iets is nagelaten, 
moet dat zsm opgelost worden. Het verheugt haar dat de Wethouder de raad enigszins geruststelt vwb de 
kantorenmarkt, maar zij blijft toch grote zorgen houden; mn het risicoaspect voor de A4 is groot, met het 
rentebeslag dat dat inneemt.  
 
De D66-fractie kan zich aansluiten bij de VVD vwb de afweging met de Sportnota. Zij vindt niet dat hier sprake is 
van zwabberend beleid want toen het veegbesluit werd besproken, heeft zij aangegeven waarom het op dat 
moment noodzakelijk was een andere afweging te maken.  
 
Dat bedoelt de BBL-fractie met opportunisme: op dat moment vond D66 het noodzakelijk om af te wijken van het 
coalitieakkoord. Het woord zwabberen heeft zij niet gebruikt. Als het D66 uitkomt, wordt het coalitieakkoord 
aangehouden en als dat niet uitkomt, wordt dat niet gedaan.  
 
De D66-fractie gelooft dat BBL toch de essentie van haar betoog heeft gemist.  
 
Die mist de BBL-fractie wel vaker in het betoog van D66. 
 
Dan zullen BBL en de D66-fractie daaraan moeten werken om elkaar beter te verstaan. Een alternatief is nu het 
amendement te volgen, een ander alternatief is het collegevoorstel te volgen en zij ziet niet de noodzaak van het 
amendement. Bij de Kadernota moet een integrale afweging gemaakt worden en prioriteiten aangegeven. Zij 
steunt het amendement dus niet.  
 
De PvdA-fractie sluit zich aan bij de woorden van BBL: ook zij is de draad een tijdje geleden al kwijt geraakt.  
 
De GL-fractie wacht de plannen van de Wethouder met spanning af. De voor- en tegenargumenten van het 
amendement maken, dat zij het lood om oud ijzer blijft vinden. Gezien het feit dat morgenavond de Kadernota 
wordt behandeld en dat de financiële situatie in 2012 en 2013 toch wat anders ligt, heeft zij geen behoefte meer 
aan het amendement.  
 
De Voorzitter brengt het amendement in stemming.  
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Beslist wordt met negen stemmen tegen (VVD, GL, D66) en zes stemmen voor (PvdA, BBL, CDA) conform 
amendement 1; het amendement is hiermee verworpen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
5. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011 
 
Wethouder Zilverentant wijst op het besluit art.4 lid 2; directeur van de GGD moet zijn directeur van de RDOG.  
 
De VVD-fractie merkt op dat achter RDOG ook Hollands Midden moet komen te staan.  
 
Beide wijzigingen worden in het besluit opgenomen, meldt de Voorzitter. GL wil een amendement indienen.  
 
De GL-fractie wil een artikel invoegen in de verordening mbt de milieu-eisen en dient daartoe het volgende 
amendement in. Er is nog een probleem vwb het vestigen van peuterspeelzalen en dat betreft de luchtkwaliteit. Zij 
is zich ervan bewust dat dit probleem niet via een Verordening ruimte- en inrichtingseisen geregeld kan worden, 
dus daar komt zij nog op terug.  
 

“Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 27 juni 2011; 
 
Ondergetekende stelt voor: 
tussen art.3 en 4 een nieuw art.4 in te voegen (en de resterende artikelen door te nummeren): 
 
Art.4 Milieu-eisen 
Zowel de binnen- als ook de buitenruimte van nieuwe peuterspeelzalen zijn duurzaam en ecologisch verantwoord 
ingericht. Voor bestaande peuterspeelzalen geldt, dat dit bij vervanging en renovatie wordt gedaan. Hiervoor 
worden o.a. de Rijksregels voor duurzaam inkopen gevolgd. 
 
Toelichting: 
Het streven naar een duurzame en ecologisch verantwoorde manier van leven wordt steeds meer een 
vestigingscriterium van vooral jonge gezinnen. Om een aantrekkelijke gemeente voor jonge gezinnen te blijven, 
zal Leiderdorp hiermee in toekomstige projecten rekening moeten houden. Vooral ook daar waar het om kinderen 
gaat. Het is daarom belangrijk dit in deze verordening op te nemen.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van GL.” 
 
De VVD-fractie kan meegaan met het amendement maar heeft dit nog financiële gevolgen? 
 
De D66-fractie sluit zich aan bij de VVD. 
 
De CDA-fractie is blij met de artikelsgewijze toelichting op de verordening. Ook zij vindt het goed wanneer alle 
milieuvoorzieningen zo goed mogelijk meegenomen worden, maar peuterspeelzalen zijn particulier initiatief dus dit 
zou doorgespeeld moet worden naar de betreffende partijen.  
 
Wethouder Zilverentant zegt dat het college geen bezwaren heeft tegen het amendement, ook omdat het er niet 
veel duurder door zal worden.  
 
De Voorzitter brengt het amendement in stemming.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform amendement 1; het amendement is hiermee aangenomen.  
 
De VVD-fractie merkt nog op, dat ook de toelichting op art.4 aangepast dient te worden.  
 
De Voorzitter stelt voor dat de griffie zorgdraagt voor een goede nummering.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders; het 
voorstel is hiermee aangenomen. 
 
6. Regionaal Risicoprofiel 
 
Beslist wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders; het voorstel is hiermee aangenomen.  
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7. Woonbehoefteonderzoek 2011 
 
De Voorzitter stelt dat CDA, PvdA en BBL een amendement wensen in te dienen. 
 
De BBL-fractie dient samen met PvdA en CDA het volgende amendement in: 
 

“Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 27 juni 2011; 
 
Ondergetekenden stellen voor de beslispunten als volgt te wijzigen: 
 
Toe te voegen beslispunt 2: Van het bedrag van € 40.000 een bedrag van € 10.000, zijnde de bijdrage aan de 
kosten van het onderzoek van Rijnhart Wonen na ontvangst terug te storten in de reserve Sociale woningbouw.  
 
Toelichting: 
Het woonbehoefteonderzoek kost in totaal € 40.000, waarvan € 10.000 wordt betaald door Rijnhart Wonen. Deze 
€ 40.000 wordt onttrokken aan de reserve Sociale woningbouw, zodat na ontvangst van de bijdrage van Rijnhart 
Wonen er een bedrag van € 10.000 overblijft.  
In de brief van het college van 20 juni jl. staat het volgende: “Wij stellen u voor de resterende gelden vooralsnog 
binnen de reserve Sociale woningbouw te houden tot het moment, dat de werkzaamheden rond het 
woonbehoefteonderzoek 2011 en de woonvisie zijn afgerond. Wij verwachten u bij de behandeling van de 
jaarrekening 2011 (naar verwachting in juni 2012) te kunnen informeren over de definitieve bestemming van de 
resterende gelden.” 
Ondergetekenden zijn echter van mening, dat de gelden expliciet in de reserve Sociale woningbouw dienen te 
worden teruggestort en niet, zoals het college voorstelt, vooralsnog. De reserve Sociale woningbouw dient te 
worden gebruikt in het kader van de sociale woningbouw en niet bij de jaarrekening 2011 een andere bestemming 
te krijgen.  
 
Aldus ondertekend door de fracties van CDA, PvdA en BBL.” 
 
De CDA-fractie merkt op dat in september de Dillenburg overgaat naar de Ommedijk. In dat verband wijst zij op 
het voorstel mbt de woonruimteverdeling van Holland Rijnland en daarnaast de andere voorstellen die in die 
richting gaan komen. Wat gebeurt er met de Vlechtbaan?  
 
De D66-fractie staat sympathiek tegenover het amendement maar wil wel eerst het college erover horen.  
 
De GL-fractie had uit de commissiebehandeling begrepen, dat alles wat van die € 40.000 overblijft teruggaat naar 
de reserve Sociale woningbouw dus zij heeft geen behoefte aan het amendement tenzij de Wethouder nu een 
geheel andere uitleg geeft.  
 
Ook de BBL-fractie had dat zo uit de commissievergadering begrepen, maar het college zou daarover in een brief 
nadere informatie over geven. En in die brief van 20 juni staat vooralsnog in de zin opgenomen, wat voor haar 
reden was om dit amendement in te dienen. Het amendement is dus precies wat ook GL wil. 
 
De GL-fractie heeft voorlopig geen reden te denken dat het amendement nodig is; zij wacht de toelichting van de 
Wethouder af.  
 
De PvdA-fractie benadrukt dat het alleen gaat om het schrappen van het woord vooralsnog. Als dat woord 
geschrapt wordt, is er geen behoefte aan het amendement. Het gaat erom eea helder en scherp neer te zetten.  
 
De VVD-fractie wil van het college horen wat er met die € 10.000 gebeurt. Zij hoort graag de stand van zaken mbt 
het woonbehoefteonderzoek want deze zomer zou het starten.  
 
Wethouder Zilverentant heeft in de commissie toegezegd, dat de € 10.000 in de reserve Sociale woningbouw zou 
komen. Het woord vooralsnog kan inderdaad verwarring wekken maar hier staat ook de woonvisie bij genoemd, 
waarvan gezegd is dat er een bepaald bedrag in de reserve Sociale woningbouw zit en het is nog niet bekend 
hoeveel dat gaat kosten. Deze € 10.000 blijft dus in de reserve Sociale woningbouw. Bureau Compaan zal het 
onderzoek uitvoeren en is al gestart. Eind dit jaar moeten de resultaten ervan liggen. Wat er precies gaat 
gebeuren met de Vlechtbaan kan hij nog niet melden, maar Rijnhart Wonen is druk bezig plannen daarvoor te 
ontwikkelen. Daarover heeft de gemeente ook contact met Rijnhart Wonen. Er komt hoe dan ook woningbouw.  
 
Tweede termijn 
 
De BBL-fractie begrijpt dat die € 10.000 zonder enig voorbehoud teruggaat naar de reserve Sociale woningbouw.  
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Inderdaad, aldus Wethouder Zilverentant.  
 
De BBL-fractie meent dat als de woonvisie aan de orde is dan besloten moet worden waar het geld daarvoor 
vandaan gehaald wordt. Wat haar betreft is het amendement overbodig geworden na deze toezegging van de 
Wethouder.  
 
De CDA-fractie denkt ook dat het amendement overbodig is na deze toezegging. Leiderdorp zit nogal krap in 
starterswoningen en ombouw van Dillenburg naar nieuwe sociale woningbouw zou gelegenheid geven daar 
expliciet naar te kijken.  
 
De Voorzitter constateert dat amendement 1 is ingetrokken. Hij brengt het voorstel in stemming.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
8. Krediet voor gebiedsvisie Willem Alexanderlaan (WAL) 
 
De CDA-fractie kan niet akkoord gaan met dit voorstel. De tekst mbt de kosten, baten en dekking is veranderd 
maar de strekking blijft nog steeds hetzelfde: er is geen dekking. Ook zij begrijpt dat er op een gegeven moment 
opbrengsten zullen zijn maar het kan toch niet zo zijn, dat opbrengsten in de toekomst nu al ingezet worden als 
dekking? Zij staat volledig achter het plan en stelt voor de dekking uit de algemene reserve te halen, waar latere 
opbrengsten natuurlijk naartoe gaan.  
 
De VVD-fractie steunt het voorstel. Zij is verbaasd over de opmerking van het CDA. Er komt een grondexploitatie 
en het is heel gebruikelijk om kosten die daarmee gemoeid zijn te dekken uit die toekomstige gelden.  
 
De CDA-fractie merkt op dat niet bekend is of er een grondexploitatie komt want er is afgesproken dat afgewacht 
wordt. Dat is dus een grote onzekerheid.  
 
De VVD-fractie zegt dat het niet voordehandliggend is dat er geen grondexploitatie komt, dus zij ziet geen 
problemen.  
 
De D66-fractie gaat akkoord met het voorstel  maar de uitwerking van de kosten en baten is nog steeds summier. 
Hier moet mee voortgegaan worden, ook omdat er op een bepaald moment een plan moet komen voor dit gebied.  
 
De GL-fractie verzoekt de Wethouder een toelichting te geven op de dekking. De gebiedsvisie moet tot een eind 
gebracht worden want de gemeente heeft de wettelijke verplichting tot een bestemmingsplan te komen, waar deze 
gebiedsvisie de input voor vormt. Zij wijst erop dat bij de mogelijke functies voor dit gebied rekening gehouden 
moet worden met de luchtkwaliteit, zeker als er over wordt gedacht kwetsbare bestemmingen in dat gebied te 
realiseren. Zij doelt hier op het plangebied waar KDO op dit moment zit. Er moet goed gekeken worden of de 
gemeente daaraan medewerking wil en kan verlenen. Het gebied langs de Willem Alexanderlaan biedt veel 
mogelijkheden voor duurzame gebiedsontwikkeling, mn op het gebied van waterberging, ecologie en uitbouwen 
van de gemeentelijke grondstructuur.  
 
De PvdA-fractie is blij met dit voorstel; het is dringend nodig hier voortgang mee te boeken. Er is in de vorige 
periode veel gebeurd en dat is niet helemaal goed afgelopen, maar niet alles moet overgedaan worden dus 
volgens haar kan het in een relatief korte periode geschieden. Het is zaak dat er op een budgettair verantwoorde 
manier geld verdiend wordt, itt tot GL want GL vindt eigenlijk dat dit gebied een mooie groene zone moet worden 
zonder dat daar geld aan verdiend wordt. 
 
De GL-fractie merkt op dat er natuurlijk gebieden zijn die wel ontwikkeld kunnen worden, bijv. bij de 
zwembadlocatie, maar een woonfunctie heeft niet haar voorkeur.  
 
De PvdA-fractie denkt dat als je geld wilt verdienen aan grondexploitatie je je wel moet realiseren, dat er weinig 
betalende klanten zijn voor groenstroken. Dat betekent ook dat in termen van functionaliteit woningen en evt. 
andere bestemmingen er eea zal moeten gebeuren. De verdiepte aanleg van de A4 zal die situatie fors in 
positieve zin kunnen veranderen. Zij gaat akkoord met het voorstel. Het is goed wanneer vanuit verschillende 
arrangementen naar de verschillende budgettaire proposities wordt gekeken.  
 
Wethouder Wassenaar neemt de opmerkingen ter harte. Hij is verbaasd over de reactie van het CDA want het is 
al jaren onweersproken, dat mn de zwembadlocatie in exploitatie zal worden genomen. Het is al jaren niet 
ongebruikelijk wanneer op deze manier wordt gehandeld, dus budgettair onverantwoord is dat niet. Ook het 
eerdere voorbereidingskrediet is op dezelfde manier ter beschikking gesteld.  
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De CDA-fractie merkt op dat als de Wethouder nu toezegt dat het inderdaad op de grondexploitatie van het 
zwembad komt dan zou een concreet voorstel zijn op welke grex dit komt. Dan geeft het college wel een dekking 
aan maar nu is het een zeer algemeen gebeuren. Ook heeft de Wethouder in de commissie gezegd: we wachten 
initiatieven af. Daarbij heeft de Wethouder niet aangegeven de zwembadlocatie met voorrang te willen 
veranderen. Als dit op de grex van het zwembad komt, kan zij wel akkoord gaan.  
 
Wethouder Wassenaar heeft de mogelijkheid open willen houden dat een deel van het voorbereidingskrediet ook 
op een andere exploitatie zou komen te staan, voortbordurend op de gedachte dat de afspraak met de raad is dat 
delen van dit gebied in ontwikkeling genomen kunnen worden. Als de wens bestaat alles op de grex zwembad te 
zetten dan vindt hij dat prima, maar het is helder dat het uit de exploitatie van het gebied komt. Vandaar dat hij 
voorstelt nu mee te gaan met het collegevoorstel en nadere voorstellen van het college af te wachten mbt de 
financiële invulling van de exploitatie.  
 
Tweede termijn 
 
De CDA-fractie zegt dat de Wethouder haar nu aan het twijfelen brengt. Met een algemene grex WAL kan zij ook 
nog meegaan, maar dan moet dat toch duidelijker hierin staan. Als de Wethouder toezegt dat er een grex WAL 
komt dan denkt zij dat zij er samen wel uitkomen.  
 
Dat kan Wethouder Wassenaar toezeggen.  
 
De Voorzitter zegt dat dit bij een volgende discussie hierover verder wordt ingevuld. 
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
9. Kredietaanvraag nieuwe milieustraat 
 
De Voorzitter verwijst naar de mededeling, dat in de kostenraming voor de engineering € 180.800 is opgenomen. 
Daarin zitten uren voor de projectleiding en een in te schakelen ingenieursbureau. 
 
De VVD-fractie is voor de gekozen variant en de beschikbaarstelling van het gevraagde krediet.  
 
De D66- en CDA-fracties sluiten zich daarbij aan.  
 
De GL-fractie is blij dat de nieuwe milieustraat op de oude locatie komt. Dat zal ertoe bijdragen, dat Leiderdorp 
steeds meer zal gaan recyclen en verantwoord scheiden.  
 
De PvdA-fractie vindt het ook een goed plan.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
10. Notulen van de vergadering van 30 mei 2011 en lijst van toezeggingen 
 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Wethouder Van der Eng wil het punt inzake de landelijke bezuinigingen van de lijst van toezeggingen halen, want 
hij zal elke ontwikkeling aan de raad melden en morgen vindt een gesprek plaats over de Kadernota in dat 
verband. 
 
Dat punt wordt van de lijst geschrapt, aldus de Voorzitter.  
 
11. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De Voorzitter meldt dat in de nieuwe lijst van ingekomen stukken de adviezen tav de concept-regionale 
begrotingen zijn opgenomen. Het lijkt hem goed aan de vertegenwoordigers mee te geven, dat dit het standpunt 
van de raad van Leiderdorp is.  
 
De VVD-fractie merkt op dat in de Regiocommissie van vorige week o.a. gesproken is over de AB-vergadering 
van Holland Rijnland. Een agendapunt van die vergadering is: actualiteit Rijnland-route en Rijn/Gouwe-lijn. Bij de 
stukken zit een brief van het DB van Holland Rijnland van 4 juni jl., waarin staat dat uitgangspunt is dat 12 
gemeenten meebetalen aan de extra bijdrage voor de Rijnland-route. Dat verbaast haar want op 30 november 
2010 in het besluit genomen, dat Leiderdorp niet meedoet. In de Regiocommissie is afgesproken met AB-lid 
Wethouder Wassenaar van gedachten te wisselen over hoe hier het beste op gereageerd kan worden; in de 
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commissie werd daar nl. verschillend over gedacht. Het lijkt haar sowieso handig wanneer Wethouder Wassenaar 
ervoor zorgt dat dit niet meer gebeurt.  
 
Wethouder Wassenaar denkt dat de VVD gelijk heeft vwb de tekst. Hij kan niet uitsluiten dat het AB nog de vage 
hoop heeft dat Leiderdorp tot die 12 gaat behoren, maar hij zal binnen het DB bepleiten dat die tekst in de 
vervolgcorrespondentie wordt aangepast. Hij zal dit inbrengen in de eerstvolgende DB-vergadering, die kort voor 
de volgende AB-vergadering plaatsvindt.  
 
De VVD-fractie begrijpt dat de raad hier dan geen brief meer over hoeft te schrijven.  
 
De BBL-fractie vindt dat de raad wel een brief moet schrijven. Zij vond het zeer gênant hoe Leiderdorp werd 
betutteld door de voorzitter in de vergadering in Alphen en als er nu via een slinkse weg 12 gemeenten staat, vindt 
zij dat de raad op haar strepen moet gaan staan.  
 
De D66-fractie maakt bezwaar tegen het woord slinks. In een ander stuk dat in dit kader is behandeld, stond het 
aantal gemeenten wel goed vermeld. Er kan sprake zijn van een vergissing en zij heeft voorgesteld, dat de 
Wethouder dit op de juiste plek aan de orde stelt. Leiderdorp moet dit punt niet meer opkloppen dan noodzakelijk.  
 
Wethouder Wassenaar sluit ook niet uit dat per ongeluk een tekstblokje is overgenomen uit een eerder stuk. Hij 
stelt dus ook voor dat hij dit bij de juiste gelegenheid rechtzet.  
 
De Voorzitter is het eens met Wethouder Wassenaar. Overigens kunnen anderen niet slinks een raadsvoorstel 
van deze gemeente veranderen. Aldus wordt afgesproken.  
 
De VVD-fractie stelt voor de reactie daarop af te wachten, dan kan de raad altijd nog een brief schrijven.  
 
Wethouder Maat wijst op de problemen die er zijn met het nieuwe uitkeringssysteem SZW-net. Afgelopen 
vrijdagmiddag heeft een gesprek plaats gevonden met Plan Consult, eigenaar van het net, en de uitvoerings-
organisatie. De problemen zijn groter dan een paar maanden geleden al zijn gemeld. In Leiden wordt grote 
prioriteit gegeven aan het oplossen van dit probleem. Het probleem is enerzijds terug te voeren op keuzes die 
Leiden als uitvoeringsorganisatie heeft gemaakt en die het applicatiebeheer van de gemeente Leiden op dit 
moment niet op kan lossen. Met Plan Consult is afgesproken, dat daar ondersteuning bij gegeven wordt. De 
verwachting is dat op korte termijn een groot aantal problemen verholpen zal zijn. Voor Leiderdorp zijn de 
problemen in het uitbetalen van uitkeringen niet zo groot omdat het bestand betrekkelijk klein is en dit handmatig 
te verwerken is, maar de informatievoorziening is nog niet op orde. Morgen zal hij met collega De Haan opnieuw 
zijn verontrusting uitspreken over de gang van zaken. Ook heeft hij gevraagd om een extra bestuurlijk overleg in 
september en als de problemen dan nog niet opgelost zijn, wil hij in ieder geval geïnformeerd worden over de 
stand van zaken en de maatregelen die genomen worden. De managementgegevens draaien pas in september 
weer op volle sterkte, vandaar deze mededeling. De afdelingen Control van Leiden en Leiderdorp hebben ook aan 
de bel getrokken, dus dit heeft ook intern de nodige commotie veroorzaakt. Bestuurlijk vindt hierover ook gesprek 
plaats. Afgesproken is dat gedurende de zomerperiode hij tweewekelijks wordt geïnformeerd over de voortgang en 
afhandeling van de problemen. Hij zal de raad hierover informeren.  
 
Wethouder Van der Eng heeft vanavond te horen gekregen, dat er twee brieven onderweg zijn naar de gemeente 
waarin wordt gesteld dat de procedure mbt het landje in het Essenpark is opgelost.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat het college op 26 april jl. de bouwvergunning voor de Brede School Oude Dorp 
heeft afgegeven. Tegen die vergunning zijn geen bezwaarschriften ingediend en dat is een heuglijk feit. Hetzelfde 
geldt voor de omgevingsvergunning voor het kappen van de zes bomen op het bouwterrein. Niets staat de 
aanvang van de bouw meer in de weg. De planning is dat op 5 september geheid gaat worden. De bouwtijd is een 
jaar en de oplevering is gepland bij de aanvang van het schooljaar 2012-2013. De woningen Kastanjelaan 2 en 4 
worden niet al in januari 2012 gesloopt want die kunnen gebruikt worden als keet en kantoor voor de bouwers.  
Het bestemmingsplan Bospoort is onherroepelijk geworden. Het is nog wachten op de zaak die nog tegen de 
bouwvergunning loopt.  
 
12. Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21.35h. 
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 5 september 2011, 
 
De Griffier,         De Voorzitter, 
J.C. Zantingh         M. Zonnevylle 


