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1. Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van 
mevrouw Van Reyn.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
3. Vragenronde 
 
Er zijn geen vragen ingediend.  
 
4. Kadernota 2012-2015 
 
De Voorzitter geeft aan dat de volgende moties zijn ingediend: 
 

“Motie 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 28 juni 2011; 
  
Overwegende, dat: 
- de gemeentelijke bijdrage leerlingenvervoer ten goede komt aan een zeer kwetsbare groep kinderen; 
 
Van mening, dat: 
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- de voorgestelde bezuiniging vanaf 2014 van € 20.000 per jaar gerealiseerd zou worden op kosten van een 

klein aantal gezinnen, 
- deze gezinnen door de beperking van hun kind reeds veel meer inspanning moeten leveren om normaal te 

functioneren, 
- deze gezinnen hiervoor op velerlei manieren hogere kosten maken dan een gemiddeld gezin, 
- bij het vervallen van leerlingenvervoer deze gezinnen moeilijk zelf soortgelijke ondersteuning kunnen 

regelen/inkopen of dit thans slechts tegen veel hogere kosten mogelijk is; 
 
Verzoekt het college: 
- af te zien van de in de Kadernota voorgestelde versobering van het leerlingenvervoer, 
- de dekking hiervoor ad € 20.000 te vinden in een verlaging van de op basis van de meicirculaire 

voorgestelde behoedzaamheidsreserve van € 150.000 naar € 130.000. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van GL.” 
 

“Motie 2 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 28 juni 2011; 
 
Overwegende, dat: 
- het SCW een bijdrage levert aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, 
- een evenwichtig programma met kinder- en jongerenprogramma’s inbreng van toekomstige vrijwilligers op 

peil houdt; 
  
Constaterende, dat: 
- de bezuiniging ver boven de aangekondigde taakstelling van € 25.000 is gekomen, 
- dit ten koste gaat van een verantwoorde programmering, 
- het instandhouden van een goede welzijnsvoorziening voor jeugd en jongeren wordt bedreigd; 
 
Spreekt uit, dat: 
- voor een verantwoorde programmering de ontbrekende financiële middelen (€ 35.000) in de begroting voor 

2012 op te nemen; 
 
Verzoekt het college: 
- voor de kinderen en jongeren in Leiderdorp een deskundig verantwoord sociaal en cultureel programma 

mogelijk te maken, 
- de dekking te vinden uit de reeds aangekondigde 5% taakstelling overige subsidieontvangers. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van het CDA.” 
 

“Motie 3 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 28 juni 2011; 
 
Gelezen: 
- de Kadernota 2012-2015, punt 31, geen conciërges meer (de regeling waarmee de basisscholen een 

vergoeding krijgen voor een conciërge); 
 
Overwegende, dat: 
- conciërges een belangrijke ondersteunende functie vervullen op de basisscholen, 
- de meerderheid van deze mensen een aanstelling heeft voor onbepaalde tijd in een detacherings-

constructie WSW/WIW/ID en tot de groep oudere medewerkers behoort, 
- bij beëindiging van deze contracten voor een aantal nauwelijks passend werk is en terug naar de bijstand 

een reëel perspectief is, 
- er van besparing nauwelijks sprake kan zijn maar het slechts een verschuiving van kosten veroorzaakt; 
 
Constaterende, dat: 
- de docenten voor ondersteunende taken op de scholen meer moeten worden ingezet, 
- de gemeente meer kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden zal moeten uitvoeren, 
- voor de buitenruimten rond de scholen minder toezicht is, 
- werkgelegenheid in ondersteunende functies in het onderwijs verdwijnt; 
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Spreekt uit, dat: 
- het ongewenst is om de gemeenteregeling voor conciërges stop te zetten daar dit een verlies betekent voor 

de werkgelegenheid in het onderwijs, voor de onderwijsgevenden gezien de extra werkbelasting en voor de 
gemeente door toename van onderhoudskosten en evt. bijstandsuitkering;  

 
Verzoekt het college: 
- de bestaande conciërgeregeling in goed overleg met de schoolbesturen voort te zetten. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Aldus ondertekend door de fracties van CDA, BBL en PvdA.” 
 

“Motie 4 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 28 juni 2011; 
 
Overwegende, dat: 
- speelplaatsen spel, creativiteit, samenspel en onderling sociaal contact bevorderen, 
- speelvoorzieningen veilig moeten zijn; 
 
Constaterende, dat: 
- defecte speelvoorzieningen niet worden onderhouden maar verwijderd en niet vervangen, 
- dit in tegenspraak is met bestaand onderhoudsbeleid, 
- de communicatie met buurtbewoners tekort geschoten is, 
- kinderen en buurtbewoners speelplaatsen belangrijk vinden; 
 
Van mening, dat: 
- het onwenselijk is dat zonder overleg met bewoners buurtspeelplaatsen verdwijnen; 
 
Verzoekt het college: 
- het door de raad vastgestelde onderhoudsbeleid van de speelplaatsen te blijven uitvoeren, 
- niet eerder speelplaatsen buiten gebruik te stellen dan nadat het aangekondigde onderzoek mbt 

speelplaatsen is afgerond en de raad zich hierover heeft uitgesproken.  
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Aldus ondertekend door de fractie van het CDA.” 
 
Wethouder Van der Eng zegt dat in de Kadernota staat hoe het college tegen de komende jaren aankijkt, maar 
daarna is de meicirculaire nog gekomen en ook die is doorgerekend. Daar hebben de leden een memo over 
gekregen. De cijfers in de Kadernota moeten anders gelezen worden: er is nu een tekort van € 75.000 in 2012, € 
129.000 overschot in 2013, € 609.000 overschot in 2014 en € 250.000 tekort in 2015. De saldi in de Kadernota zijn 
dus voor de discussie vanavond minder relevant. De meicirculaire is onzeker. Deze is doorberekend op basis van 
het bestuursakkoord dat de VNG met het Kabinet heeft gesloten, welk akkoord voor het grootste deel is 
aangenomen maar voor één deel niet. Het Kabinet heeft daarop gezegd niet zeker te weten of er nu een 
bestuursakkoord is en de formele reactie van het Rijk moet nog komen. Een andere onzekerheid is de 
doeluitkeringen; die zullen nog gekort gaan worden maar daarover is nog geen informatie van het Rijk ontvangen. 
De doeluitkeringen vallen mn in de sociale hoek dus met die bezuinigingen vanuit het Rijk moet al wel rekening 
gehouden worden. Daarnaast wordt op de Wmo een bezuiniging van € 180.000 geprojecteerd. Ook is er eea 
gaande mbt de persoonsgebonden budgetten, dus die post is niet hard te maken. Hij hoort graag wat de raad 
vindt van de voorgestelde bezuinigingen, de indexering inkomsten met 2% en geen indexering uitgaven, 
bezuiniging op het raadsbudget, het OZB-leegstandsgat repareren door dit om te slaan op gebruikers van nieuwe 
woningen en tot slot het brengen van een aantal zaken ten laste van de reserve.  
 
De VVD-fractie zegt dat deze mededeling van het college weer een toonbeeld is van hoe dit college de afgelopen 
periode de regie heeft gepakt. Het college heeft zich de motie van vorig jaar kennelijk aangetrokken. Er ligt een 
bezuinigingsopdracht waar al zo’n twee jaar over gesproken wordt van € 1,5 miljoen; die blijkt gelukkig iets mee te 
vallen. Met een bezuiniging van € 650.000 oplopend tot € 1 miljoen in 2015 kan een structureel sluitende begroting 
bewerkstelligd worden. Het college stelt voor de bezuinigingen op de doeluitkeringen één op één door te zetten 
naar het betreffende beleidsveld; met die insteek kan zij instemmen. Het college kiest bewust niet voor de 
kaasschaafmethode maar wel om bewuste keuzes te maken en slim te bezuinigen, zodat de voorzieningen in het 
dorp zoveel mogelijk in stand blijven. Dat is heel redelijk gelukt. De enige voorziening die deels wordt aangetast, is 
die van sociaal cultureel werk maar daar is volgens haar voldoende reden voor. Bezuinigingen doen hoe dan ook 
pijn, maar het zou meer pijn doen als de lasten voor burgers en bedrijven omhoog zouden moeten. Tav het 
contract met Alecto denkt zij, dat daar gisteren al voldoende over gezegd is. De overschrijding op het 
minimabeleid baart haar zorgen; dat beleid is vorig jaar verruimd en in lijn gebracht met dat van Leiden. In 2010 is 
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daarvoor € 125.000 extra begroot, maar daar bovenop komt een overschrijding van € 150.000. Het college stelt nu 
voor € 75.000 extra te begroten maar zij is van mening, dat ook deze post in deze tijd kritisch moet worden 
bekeken. Zij hoort dat o.a. Leiden vooral ook kijkt naar bezuinigingen op generieke uitkeringen en zij roept het 
college op daar ook naar te kijken. Itt voorgaande colleges die dit steeds voor zich uitschoven, maakt dit college 
een totaalomvattend beleid voor alle gebouwen en fysieke faciliteiten die de gemeente beheert. Er moet weer 
extra geld naar het informatiebeleid agv gewijzigde wet- en regelgeving; zij verzoekt het college te bezien of dit 
niet efficiënter kan. Wel ziet zij al de eerste positieve resultaten van de automatiseringsslagen agv het concept 
Klantcontactcentrum, maar hier moet toch voortdurend extra geld bij. De grootste bezuiniging komt uit de 
personele budgetten. Door het schrappen in materiële budgetten en uitvoeringsactiviteiten, en door overgang naar 
een beheergemeente is er minder personele inzet nodig. Dat laat zij over aan het college en de informatie die het 
college hierover heeft verstrekt, geeft aan dat dit een goede aanpak is. Het college stelt voor de laatste algemene 
taakstelling in de begroting te schrappen mbt het Servicepunt71, maar onlangs is de raad gemeld dat die 
taakstelling reëel en haalbaar is. Zij vraagt aandacht voor invulling van materiële posten die nog in de Kadernota 
staan voor totaal € 200.000. Door het schrappen van de algemene taakstellingen wordt een goed en solide 
financieel beleid gemaakt. Het college stelt voor € 180.000 te bezuinigen op de Wmo, een door het Rijk opgelegde 
bezuiniging die één op één wordt doorgezet. Leiderdorp houdt al jaren geld over op de Wmo en een aantal van de 
Wmo-gerelateerde voorzieningen groeit ook niet zo hard als verwacht of wordt zelfs minder gebruikt. De Wmo-
raad heeft geadviseerd vooral niet te bezuinigingen maar die argumenten vindt zij niet alle steekhoudend, mn die 
over de ontwikkelingen in sociale voorzieningen. Daarnaast is er voor Wmo-tegenvallers altijd nog een Wmo-
reservepot van € 1,5 miljoen beschikbaar. De tweede grote post in de bezuinigingen is de verschuiving in 
onderhoud van wegen; door slim te plannen kan die bezuiniging ook gerealiseerd worden. Zij meent dat de 
bezuiniging op het groenonderhoud inderdaad mogelijk is zonder dat de beeldkwaliteit in het geding komt. Door 
groen om te vormen van onderhoudsintensief naar onderhoudsvriendelijk kan hier structureel op bespaard 
worden, al vergt dit een eenmalige extra investering. Het uitwerken van deze plannen moet wel plaatsvinden in 
samenspraak met het Groenoverleg. Tav de bezuiniging mbt SCW zegt zij, dat daarmee de verhoudingen met 
andere exploitatiesubsidies enigszins in evenwicht komen. Eerst was de bedoeling dat via het aanbesteden van 
het sociaal cultureel werk een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd zou moeten worden maar nu SCW dit werk 
blijft uitvoeren, blijft die bezuinigingsopdracht wat haar betreft wel overeind staan. Tav de conciërges op 
basisscholen heeft het college voor verwarring gezorgd door drie keer met verschillende informatie te komen. Zij 
kan instemmen met de bezuiniging want het is geen overheidstaak voor conciërges op scholen te zorgen. Het 
gaat immers om een kleine bijdrage van de gemeente en door die te schrappen, hoeven conciërges niet van de 
basisscholen te verdwijnen. Zij is voor het inzetten van evt. leegstaande schoollokalen maar om dit te motiveren 
door aan te geven dat er leegstand zal komen in nog te ontwikkelen scholen, bevreemdt haar zeer. Het is nog 
maar de vraag of er überhaupt een bredeschool in de Voorhof gebouwd moet worden en daarbij moet op 
voorhand niet een te grote school gebouwd worden. Zij is het ermee eens dat raad en college ook in eigen vlees 
moeten snijden, vandaar dat zij akkoord kan gaan met de voorstellen mbt de kosten van de griffie. Zij ziet o.a. 
mogelijkheden bij de post drukwerk, zoals de gedrukte versie van de concept-begroting. Een structurele verhoging 
van de dividendinkomsten van Alliander draagt een risico in zich. De vraag is of die wel structureel is want 
resultaten uit het verleden geven immers geen garantie voor de toekomst. Zij is het niet eens met het college vwb 
de OZB voor niet-woningen om de gemiste opbrengsten vanwege leegstand op te heffen. Ondernemers die het in 
veel gevallen al moeilijk hebben, zouden deze verzwaring niet ook moeten krijgen. Dat geld zal elders gevonden 
moeten worden. Tav het afboeken van de waarde van de Boterhuispolder denkt zij niet, dat de gemeente daar 
onderuit komt. Dat is geen woningbouwlocatie meer en dat geeft een andere waarde aan de grond die de 
gemeente daar in eigendom heeft. Investeringen tbv verkeer en IVVP wil zij op hun meritus beoordelen wanneer 
die aan de orde zijn. Met de voorstellen inzake de Leiderdorpse brug en het hekwerk Oude Spoorbaan kan zij niet 
instemmen. Vwb de Leiderdorpse brug zijn het reguliere kosten en ook kosten voor camera’s zouden niet uit de 
reserve bekostigd moeten worden. Het hekwerk Oude Spoorbaan kan volgens haar goedkoper en dit zou ook 
onder regulier onderhoud moeten vallen. Een aantal kosten is niet in de Kadernota opgenomen maar die hebben 
wel effect op de financiën: het vertrek van de Burgemeester en de kosten voor de tennisvereniging. Er worden 
tekorten verwacht in 2012 en 2015; als suggestie wil zij meegeven dat op een aantal posten in de lokale 
gezondheidszorg, de onderwijshuisvesting en het onderwijsbeleid nog bezuinigingen mogelijk zijn. De 
exploitatiekosten van de gemeente kunnen omlaag vwb het nieuwe gemeentehuis (door het lage energiegebruik) 
en de gemeentewerf. Tot slot kan mogelijk bespaard worden op de kosten van juridische procedures. Als de 
balans tav de burgerparticipatie opgemaakt wordt, is zij voorzichtig positief. Enerzijds zijn er nog lopende 
procedures maar een aantal wordt ook ten gunste van de gemeente beslecht. Ook is het positief dat er geen 
bezwaren zijn ingediend tegen de bouw- en kapvergunning mbt Brede School Oude Dorp. De participatie rondom 
de Brede School West verloopt ook goed; goede berichten allemaal maar het is zaak dat aan burgerparticipatie 
aandacht besteed blijft worden. Zij verzoekt het college in september een voortgangsrapportage aan de raad te 
sturen over het resterend tekort over 2012, zodat niet pas in november de raad wordt geconfronteerd met 
mogelijke maatregelen die het college voorstelt om de begroting sluitend te krijgen.  
Met deze Kadernota is het college op de goede weg, maar bijsturing op de genoemde punten lijkt haar nodig.  
 
De BBL-fractie is verbaasd over de inleiding van de Wethouder. Hij wees op de meicirculaire en het effect op de 
Kadernota; van die informatie was zij al op de hoogte. Wel is zij geschrokken over de enorme onzekerheid die de 
Wethouder geschetst heeft over vrijwel alle parameters in de Kadernota. Het tekort is in korte tijd gezakt van € 
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265.000 naar € 75.000; als in de loop van de zomer nog een septembercirculaire komt, blijft er misschien nog 
meer over waardoor minder bezuinigd hoeft te worden.  
De heer Brokke schrijft regelmatig een column genaamd brokjes in het Leiderdorps Weekblad en gesuggereerd 
wordt, dat daarin een verslag wordt gegeven van de Leiderdorpse politiek. Die columns worden nu in boekvorm 
uitgegeven en in veel daarvan speelt spreker een hoofdrol. Ooit zal spreker stoppen in de Leiderdorpse politiek en 
hij is voornemens dan columns te gaan schrijven, die hij Hugenootjes zal noemen. Het eerste Hugenootje zal gaan 
over de Kadernota van vanavond, die hij als titel zal geven: de heer Veugen en de essentie van de politiek. 
Iedereen die hier gisteren aanwezig was, begrijpt wel waarom. Overigens kan de naam Veugen gewijzigd worden 
in elke andere gewenste naam. Gezien de grote onzekerheden lijkt het wat minder relevant wat de raad voor 
wensen en bedenkingen heeft bij deze Kadernota. De essentie van de politiek is het maken van keuzes. In het 
Leidsch Dagblad stond een artikel waarin gewag gemaakt werd van een bezuiniging op conciërges op 
basisscholen en het schrappen van het huttenbouwfestival. De Wethouder Financiën noemt dat keuzes maken, 
maar op dat moment kende de Kadernota nog een tekort van € 265.000 dus die uitspraak wordt daarmee niet 
meer zo stoer. In het artikel rept de Wethouder overigens met geen woord over dat tekort. Het ontbreekt er bij dit 
college vaak aan: het maken van keuzes. Keuzes worden vooruitgeschoven of overgelaten aan de raad, maar zij 
verwacht van een college keuzes en geen uitvoerende boekhouders zonder visie. Dat het tekort inmiddels door de 
meicirculaire is gereduceerd tot € 75.000 is mooi, maar heeft geen enkele relatie met de daadkracht van dit 
college. Gisteren heeft zij samen met de PvdA voorgesteld reeds vanaf 2012 te beginnen met een voorziening 
voor Alecto, waardoor jaarlijks ongeveer € 20.000 minder bezuinigd hoeft te worden. Helaas kreeg dit voorstel 
geen meerderheid van de raad. Tav de bezuiniging op de conciërges vraagt zij zich af of die nu echt wat oplevert. 
Daardoor zal een aantal enthousiaste mensen thuis komen te zitten en daar worden zij niet beter van. De raad is 
recent niet akkoord gegaan met het bestuursakkoord, dat bezuinigingen op de WSW beoogt. De motie van het 
CDA krijgt dan ook haar steun. Zij is net als GL tegen bezuinigingen op het leerlingenvervoer en steunt die motie 
van GL. Waarom zijn de aangekondigde bezuinigingen van 5% niet op de subsidies doorgevoerd? Tav de 
bezuinigingen op het raadsbudget merkt zij op, dat democratie nu eenmaal geld kost. De griffie heeft reeds op 
eigen initiatief een bezuiniging gerealiseerd op het personele vlak. In tijden waarin het belangrijk wordt gevonden 
een vierde wethouder aan te stellen tbv een verbetering van de relatie met de burger geeft het geen pas de 
werking van de democratie te beperken met een bezuiniging die geen enkele onderbouwing kent. Gisteravond 
sprak zij met D66 over de Kadernota en de behandeling van de begroting later dit jaar. Het is wat veel van het 
goede: de discussie van vanavond wordt bij de begroting wederom gevoerd, dan waarschijnlijk wel op basis van 
weer andere gegevens. D66 staat tegenwoordig voor Discussie 66.  
Zij doet een beroep op allen om zich vanavond te beperken tot de essentie. 
 
De D66-fractie ziet de nodige bezuinigingen van het Rijk op gemeenten afkomen en het college stelt voor die één 
op één door te voeren; zij kan zich daarin vinden. Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters 
aangegeven: het ene betekent gevaar, het andere mogelijkheid. Natuurlijk komt er veel op gemeenten af maar dit 
dwingt ook om eens anders naar de dingen te kijken. Niet alles wat in het verleden is opgebouwd, is per definitie 
waardevol. Zaken die in het verleden zijn vastgeroest, zouden door een crisis losgeweekt kunnen worden. Het 
sportbeleid bijv. kan het komende jaar flink op de schop genomen worden; daar kan best veel uitkomen. Zij ziet 
veel verborgen subsidies op onderhoud, accommodaties en beheer van binnen- en buitenruimtes. Zodoende zou 
er een betere en eerlijkere verdeling kunnen komen. Hetzelfde geldt voor de welzijnssector. Voor SCW is € 60.000 
best veel maar er blijft € 385.000 over en dat is ook heel veel. De uitdaging nu is keuzes te maken: wat kan 
efficiënter, waar kan samengewerkt worden. In het kader van burgerparticipatie heeft zij de afgelopen maanden 
meegelopen met wijkwandelingen. Over het algemeen is de Leiderdorper bijzonder tevreden, maar in elke wijk 
werd dezelfde opmerking naar voren gebracht: er wordt zo hard gereden. De post Openbare orde en veiligheid die 
naar de gemeenten is toegekomen, trekt een behoorlijke wissel op de gemeentefinanciën. De burger zelf kan 
hierbij helpen waardoor het gevoel van onveiligheid wordt gereduceerd. Het college vraagt geld voor de uitvoering 
van het IVVP; dat lijkt haar een uitstekend idee en ook de burgers hebben aangegeven dat belangrijk te vinden. 
Fietsers doen er op dit moment 27 minuten over zonder door rood te rijden om van de ene kant van de 
Engelendaal naar de andere kant te fietsen. Woonwijken moeten geen sluiproutes zijn en langzaam verkeer moet 
zich veilig kunnen bewegen. Voor het IVVP mag dus gefaseerd geld vrijgemaakt worden. Nu IKEA zich 
waarschijnlijk in Bospoort gaat vestigen, is het afwaarderen van de Engelendaal bijna een noodzaak geworden. 
Op infrastructureel gebied heeft zij grote projecten langs zien komen, zowel onder- als bovengronds. Er wordt 
bezuinigd op personeel; de voorgestelde bezuiniging moet wel een maximale zijn want een goed functionerende 
organisatie is van belang. Als nu niet besloten wordt de Boterhuispolder en andere taakstellingen af te boeken dan 
zal de komende  jaren discussie gevoerd blijven worden waarom de taakstelling niet gehaald wordt en hoeveel de 
Boterhuispolder nu werkelijk waard is. Zij is het wat dit betreft eens met het standpunt van het college. Zij is het er 
niet mee eens voor het hekwerk aan het eind van de Engelendaal € 55.000 uit te geven; dat moet goedkoper 
kunnen. Al met al is zij het eens met de Kadernota. 
 
De CDA-fractie zegt dat er weer geen vrolijk plaatje uit de Kadernota naar voren komt dus er zal bezuinigd 
moeten worden. In het coalitieakkoord staat: nieuw beleid voor oud. Alles wordt op een hoop gegooid en de raad 
mag het uitzoeken. Het voorstel van Alecto van gisteravond speelt ook mee dus er moet iets meer bezuinigd 
worden. Zij sluit zich aan bij de vorige sprekers vwb het integrale beleidsplan ICT; zitten daarin niet nog meer en 
ook andere mogelijkheden? De bezuiniging op SCW vindt zij buitensporig hoog en zij heeft daartoe een motie 
ingediend. Wordt hiermee het kind niet met het badwater weggegooid? Eigenlijk zou hier geen sociaal cultureel 
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werk moeten staan maar jongerenbeleid. Leiderdorp bleek in 2008 in vergelijking met andere gemeenten veel 
meer aan buitensport te besteden. Het lijkt haar zaak snel te bekijken of daar niet meer te bezuinigen valt. Zij ziet 
bij punt 25 groene regio € 3.000 aan besparingen staan vanaf 2013. Leiderdorp zondert zich af van de Rijnstreek 
en het Groene Hart, maar hoe gaat dit straks opgepakt worden met het A4 HSL-gebouw? Dan heeft Leiderdorp 
wel net die regio nodig. Zij is het ermee eens dat bezuinigd moet worden op het raadsbudget, maar het was wel zo 
netjes geweest als dit met de gehele raad ipv alleen met de coalitie besproken was. Voorgesteld wordt 50% te 
bezuinigen op rampenoefeningen; dat vindt zij een slecht plan. Dat is de gemeentekolom die het slechtst scoort en 
daarmee wordt een compleet verkeerd signaal afgegeven. Ook zij vraagt zich af of de voorgestelde bezuiniging 
tav de conciërges wel een bezuiniging is, vandaar de motie. Tav het welzijnstarief meent zij, dat hier een 
sterfhuisconstructie wordt gecreëerd mn tav het MEC. Het lijkt haar goed eerst eens met de betrokken inwoners te 
praten over de speelplaatsen en niet bij voorbaat van een bezuiniging uit te gaan; ook daartoe heeft zij een motie 
ingediend. De frustraties vanuit de inwoners over bijv. de lange fietstijd op de Engelendaal maken, dat aan de 
inwoners duidelijk gemaakt moet worden dat bij het IVVP de verkeersregelinstallaties zullen worden aangepast. Zij 
kan instemmen met het voorstel inzake de OZB. In 2010 is aan alle subsidieontvangers aangekondigd dat er een 
5% taakstelling aankomt. De exploitatie van het nieuwe gemeentehuis biedt ook mogelijkheden, meent zij net als 
de VVD. Zij dankt de organisatie voor de uitgebreide beantwoording van haar vragen.  
 
De GL-fractie complimenteert het college en de ambtenaren voor deze overzichtelijke en inzichtelijke Kadernota, 
evenals voor de beantwoording van de vragen. Het college kiest als uitgangspunt daar waar mogelijk de 
bestaande voorzieningen te behouden; daar stemt zij mee in. Een ander uitgangspunt is dat evt. Rijks-
bezuinigingen één op één worden doorgevoerd; daarmee stemt zij ook in, zij het niet van harte. De bezuinigingen 
van dit rechtse Kabinet vindt zij nl. niet prima. Zij kan de Kadernota voor 95% ondersteunen. Zij is verheugd dat nu 
eindelijk een aantal noodzakelijke investeringen wordt gedaan ten laste van de reserves, want de gemeente is 
geen spaarbank en het groeiende weerbaarheidsniveau van de gemeente mag best een tandje lager. Ook is zij 
verheugd over de € 400.000 tav de herplant van bomen. In de oplegnotitie bij de meicirculaire doemt opeens een 
weerbaarheidsreserve op; die is nu 2,14% en daar moet nu weer € 150.000 extra voor gereserveerd worden? 
Daar is zij niet voor. Het college vraagt een keuze te maken mbt de WOZ-problematiek rond de niet-woningen; zij 
meent dat tegenvallers opgevangen moeten worden in het eigen begrotingshoofdstuk, conform ook het 
coalitieakkoord, dus de WOZ-tarieven voor niet-woningen zouden verhoogd moeten worden om dit probleem op te 
lossen.  
 
De BBL-fractie heeft begrepen dat de VVD daar heel anders over denkt, terwijl beide partijen toch in de coalitie 
zitten.  
 
De GL-fractie houdt zich aan het akkoord.  
 
Maar de VVD meent dat ook te doen, aldus de BBL-fractie. 
 
De VVD-fractie zal hier in tweede termijn op terugkomen.  
 
De GL-fractie vervolgt, dat er allerlei frasen in de Kadernota worden neergezet tav het MEC; daar wordt zij 
onrustig van. Het MEC is een voorziening die absoluut niet aangetast mag worden, want dat kan ook een functie 
vervullen als kristallisatiepunt in de verdere duurzaamheidsontwikkeling van de gemeente. Duurzaamheid staat in 
Leiderdorp nog in de kinderschoenen, dus zij stelt voor het MEC in de huidige vorm te handhaven. Tav de 
verkeersregelinstallaties merkt zij op, dat zes jaar geleden een motie van GL unaniem is aanvaard om die zodanig 
in te stellen dat er sprake is van een groene golf. Dat wordt nu in twijfel getrokken door het college, maar dit was 
een unanieme uitspraak van de raad. Het CDA meent dat de burgers nog even geduld hiermee moeten hebben 
want dit wordt in het IVVP opgelost; die motie stamt echter van zes jaar geleden dus dat geduld is op. Twee 
voorgestelde bezuinigingen vindt zij niet acceptabel: op het leerlingenvervoer en op de conciërges. Die laatste 
bezuiniging valt onder de kop penny wise pound foolish. Conciërges nemen veel kleine reparaties voor hun 
rekening en als die worden afgebouwd, komt dat op het bordje van de gemeente. Er wordt makkelijk vanuit 
gegaan dat het onderwijzend personeel hun taken wel over kunnen nemen maar in gesprekken hierover bleek, dat 
het onderwijzend personeel nog van niets weet. Zij zal dan ook de motie van het CDA hierover ondersteunen.  
 
De PvdA-fractie sluit zich aan bij de eerdere complimenten. Dat wil echter niet zeggen, dat zij instemt met alle 
voorstellen die in het stuk worden gedaan. Ook sluit zij zich aan bij BBL: jaren terug heeft zij de voorspelling 
gedaan, dat er vermoedelijk weinig uit de Kadernota in de begroting terug te zien zal zijn omdat het financiële 
perspectief dan totaal veranderd kan zijn. Dit keer wordt gesproken over heel kleine bezuinigingsposten en het 
kan best zo zijn, dat het tekort van nu vele malen kleiner zal zijn. Zij voelt met het college mee vwb alle 
onzekerheden die er zijn en dat neemt zij het college ook niet kwalijk. Over de doeluitkeringen is überhaupt nog 
geen zekerheid. Op dit moment wordt dus gesproken over een bepaalde verwachting en de afgelopen jaren is 
gebleken, dat die ttv de begroting wel meeviel. Het beeld zal echter niet zo mooi zijn dat er niet bezuinigd hoeft te 
worden. Juist omdat de Kadernota zo helder is opgebouwd, kan ook scherper dan voorheen gekozen worden. Wat 
haar tegenvalt, is dat in de veronderstelling van de financiële aannames niet alles is meegenomen. Als voorbeeld 
noemt zij posten waarvan nu al bekend is, dat die eraan komen maar nog niet voor welk bedrag. Een ander 
voorbeeld is de tennisvereniging, die in deze cijfers nog niet meegenomen is. Wat haar ook tegenvalt, is dat een 
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aantal besparingen en extra uitgaven zijn geplaatst op de rand van deze collegeperiode en zelfs in de volgende 
collegeperiode (zoals beheer van wegen). Hetzelfde geldt voor Alecto; jammer dat het amendement gisteren is 
verworpen. Dat past ook niet bij de belofte die het college heeft gedaan inzake begrotingsdiscipline. Van een 
aantal thema’s wordt veel verwacht, bijv. van de problematiek inzake de sport. Zij ontvangt graag een 
realistischere schatting van bijv. het accommodatiebeheer, nog voor de begroting. Als orde gebracht wordt in de 
subsidiestromen richting sportverenigingen dan zal dat de gemeente geen geld opleveren, want er zullen ook 
verenigingen zijn die er dan achterkomen dat zij de afgelopen jaren tekort zijn gekomen. Tav het groen ziet zij, dat 
extra geld wordt gereserveerd voor bomen maar er worden er ook 650 gekapt. Daarnaast wordt een nogal 
ingrijpende verandering rondom de beeldkwaliteit voorgesteld, waar een fors bedrag voor geïnvesteerd wordt, en 
dan komen er besparingsgetallen waarvan zijn betwijfeld of die realistisch zijn. Het aanzien van Leiderdorp vwb 
het groen zal hierdoor ingrijpend veranderen; dat kan verstandig zijn maar over deze voorstellen moet in breder 
verband gesproken worden (bijv. met het Groenoverleg). Hetzelfde geldt voor de Sportnota en de conciërges; ook 
voor die voorstellen zouden gedragen opvattingen van de betrokkenen moeten liggen. Zij sluit zich aan bij GL vwb 
het MEC. Volgens de VVD is het college erin geslaagd de kaasschaaf niet te hanteren; dat is volgens haar niet 
juist, gelet ook op de tabel op p.15. Van die 16 bezuinigingsposten is bijna de helft volgens de kaasschaafmethode 
tot stand gekomen. Op zich hoeft daar niets mis mee te zijn maar het college had van die methode afscheid willen 
nemen; dat is voor deze ronde dus nog niet gelukt. Het college kiest ervoor de OZB met 2% te verhogen; dit is 
gebaseerd op een aanname inzake het inflatiepercentage. Dat percentage komt over 2011 vermoedelijk op 2,9% 
uit en als dan 2% voor 2012 wordt aangehouden, krijgen de burgers dus een cadeautje van ongeveer 1%. Er zijn 
partijen in de raad die dat geweldig vinden, maar als gesteld wordt dat de OZB niet meer mag stijgen dan met het 
inflatiepercentage dan moet dat percentage ook serieus meegewogen worden. Die 1% komt neer op € 60.000 en 
komt dat niet in de buurt van de korting op SCW? Of de optelsom van een aantal kortingsposten die pijn doen en 
waarvan afgevraagd wordt of die wel iets opleveren? In de begrotingsopstelling dient uitgegaan te worden van een 
reëel te verwachten inflatiepercentage. Er zijn bezuinigingsposten die zij niet verstandig vindt; die gaan om weinig 
geld maar geven veel schade aan organisaties, individuen en belangen van personen. Het leerlingenvervoer bijv., 
waar jaren terug al alternatieven voor gezocht werden maar die ingewikkeld bleken. Een aantal van die punten 
zou eruit gehaald kunnen worden zonder dat de begroting daaronder lijdt. Zij heeft tegen de bezuiniging op sociaal 
cultureel werk gestemd en zij zal als er mogelijkheden zijn daar de realiteitswaarde weer inbrengen. Zij stemt in 
met het afboeken van de Boterhuispolder (en later wellicht nog van andere polders), met het voorstel inzake de 
WOZ-problematiek en met de bezuiniging op het raadsbudget, alhoewel het verstandig zou zijn geweest wanneer 
dit met de gehele raad was besproken.  
 
De D66-fractie merkt op dat ook de PvdA is gevraagd input daarvoor te leveren, maar de PvdA heeft niet 
gereageerd.  
 
De PvdA-fractie leest bij nr 27: “dit bezuinigingsvoorstel komt uit de raadsfracties van de coalitie”. Inhoudelijk 
heeft zij overigens geen probleem met dat voorstel. Zij maakt zich niet zo druk over de grote bezuinigingen die 
worden voorgesteld omdat over een paar maanden de situatie weer veranderd kan zijn. Wel maakt zij zich druk 
over een aantal verwachtingen bij onderwerpen, waarvan zij overigens terecht vindt dat die aangepakt moeten 
worden. De realiteitswaarde daarvan moet de komende tijd getoetst worden.  
 
De Voorzitter stelt voor de vergadering te schorsen zodat het college zich kan beraden op de beantwoording 
(21.15-21.45h). 
 
Wethouder Van der Eng dankt de fracties voor hun inbreng en complimenten. Het college heeft niet direct 
draconische bezuinigingen afgekondigd toen het aantrad, want op dit moment lijkt het mee te vallen tov de 
planningen van toen. De gemeente ontkomt echter niet aan bezuinigingen, vandaar ook dit debat. Hij gaat ervan 
uit dat alle punten die niet in de discussie zijn gebracht, meegenomen kunnen worden naar de begroting. Van BBL 
en D66 hoort hij nog graag hoe zij denken over de reparatie van het OZB-gat niet-woningen. Meer dan de helft 
van de voorgestelde bezuinigingen komt voort uit korten op eigen personeel. Daar ligt nu wel de grens, wat het 
college betreft. Het sportbeleid komt in 2012 aan de orde en wat daar voor bezuinigingen in gerealiseerd kunnen 
worden, is hem nog niet bekend maar daar wordt aan gewerkt. Dit najaar geeft het college aan waar het aan denkt 
mbt het accommodatiebeleid, dus die discussie komt ook.  
 
De PvdA-fractie ziet in de Kadernota bij punt 24, dat het college voor 2012 al € 100.000 heeft gereserveerd voor 
de Sportnota; hoe moet zij dit rijmen met de woorden van de Wethouder? 
 
Dat is een oude taakstelling, aldus Wethouder Van der Eng. Tav de ingrepen mbt het groen zegt hij, dat dit 
overlegd zal worden met het veld maar hij wil weten of de raad met de insteek van het college kan instemmen. 
Mbt motie 1 de behoedzaamheidsreserve zegt hij, dat deze niets met het weerstandsvermogen te maken heeft. 
Normaliter hield het Rijk geld achter omdat de indicatoren die het Rijk heeft om mee te rekenen lopende het jaar 
weer vastgesteld worden en op basis daarvan verandert de berekening vwb de algemene uitkering weer. Volgens 
het bestuursakkoord is nu geregeld, dat het Rijk toch alles uitkeert maar dat kan betekenen, dat als de indicatoren 
wijzigen gemeenten kan worden gevraagd gelden terug te betalen. Daarom wordt een behoedzaamheidsreserve 
aangelegd. Als die niet nodig is, valt deze vrij en dat is dus iets anders dan een reserve. Motie 1 ontraadt hij dan 
ook. Vwb motie 2 over SCW in relatie met de 5% taakstelling wil hij de raad herinneren aan het besluit van maart 
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dit jaar over de subsidieplafonds. Destijds is die 5% als mogelijke maatregel opgevoerd; daar heeft het college niet 
voor gekozen. De raad heeft een subsidieplafond vastgesteld en daarbij een amendement aangenomen, waarin 
staat dat gekort wordt op SCW ad € 60.000. Zij kan motie 2 dus niet steunen. Motie 3 inzake de conciërges 
ontbeert enige dekking. Het is niet zo dat scholen geen conciërges kunnen hebben zonder deze regeling. Hij 
ontraadt die motie eveneens. Tav motie 4 zegt hij, dat het speelplaatsenbeleid onverkort uitgevoerd wordt. Er is 
een speelplaats verwijderd omdat die niet meer veilig was. Vervolgens is gewacht met het realiseren van een 
nieuwe speelplaats omdat het college de discussie over de Kadernota wilde afwachten. Hij zegt niet dat die 
speelplaats niet terugkomt maar sluit ook niet uit dat die niet terugkomt. Ook motie 4 ontraadt het college.  
 
Wethouder Wassenaar merkt nav de opmerking van de VVD over de Wmo-bezuiniging op, dat dat geen 
bezuiniging is vanuit het Rijk. De € 180.000 die nu wordt opgevoerd, is gebaseerd op de eigen ervaringen hier in 
Leiderdorp en het eigen uitgavenbeleid. Zoals het er nu naar uitziet, kan die ook doorgevoerd worden. Over het 
hekwerk Oude Spoorbaan zegt hij, dat hier al eerder over is gesproken. Dat zou kleiner en goedkoper moeten en 
uit regulier onderhoud betaald; dat ontraadt hij ten zeerste want dat zal tot een onveilige situatie leiden. Technisch 
gezien is dat onwenselijk want daardoor zouden fietsers en brommers ’s nachts toch in aanraking komen met de 
barriers. Als de raad daar echt een veilige situatie wil dan moet het collegevoorstel gevolgd worden. Er is veel te 
doen over de verkeersveiligheid en mobiliteit; daar zal weer over gesproken worden. Een aanpassing op de 
Engelendaal doorvoeren om de fietsers tegemoet te komen, vergt een aanzienlijke investering en een dergelijke 
investering moet gebaseerd zijn op vast en helder beleid. Zover is de gemeente nog niet.  
 
De GL-fractie vraagt hoe lang het nog duurt tot de motie van zes jaar geleden dan wel uitgevoerd wordt.  
 
Wethouder Wassenaar antwoordt dat geprobeerd is nog in de maand juni over het IVVP te praten; dat is helaas 
niet gelukt en dat is nu gepland voor medio augustus. Op basis van de keuzes die dan gemaakt worden, kan het 
beleid verder vormgegeven worden. Eind dit jaar zullen er definitieve keuzes gemaakt moeten worden, als 
daarvoor geld beschikbaar komt. Ook hij kiest ervoor de algemene reserve hiervoor aan te spreken.  
 
De CDA-fractie weet ook dat er bij veel mensen onduidelijkheid bestaat over de Engelendaal. Daar wordt niet 
helder over gecommuniceerd. 
 
Wethouder Wassenaar zegt dat het CDA gelijk heeft. De suggestie van het CDA in eerste termijn neemt hij dan 
ook mee: het college zal dit oppakken.  
 
Wethouder Van der Eng refereert aan het verzoek van de VVD om in september te rapporteren over de voortgang 
mbt de begroting. Dat zegt hij graag toe; hij zal hierover in de commissieronde van september en de raad van 
oktober rapporteren. Vwb de suggestie van de PvdA dat dit college zaken naar een volgend college doorschuift, 
zegt hij dat dit college een volgend college juist geld toeschuift.  
 
Tweede termijn 
 
De VVD-fractie zegt richting BBL: doe dat niet, een column, want met het gesproken woord komt spreker van BBL 
volgens de VVD aanzienlijk beter over. Jammer overigens dat in dit soort bijdragen de inhoudelijke inbreng 
ontbreekt.  
 
Dat is een keuze, aldus de BBL-fractie, maar zij is blij met het advies van de VVD. Als spreker stopt in de politiek 
dan is de geprinte pers ook allang ter ziele.  
 
De VVD-fractie vervolgt, dat alle fracties zijn gevraagd voorstellen voor bezuinigingen tav het raadsbudget naar 
voren te brengen en toevallig hebben de drie coalitiefracties eenzelfde voorstel naar voren gebracht. Het college 
heeft dat overgenomen.  
 
De BBL-fractie is het daarmee eens, maar het is niet correct dat het college dat in de nota heeft gezet. De 
coalitiepartijen hadden vanavond met een motie daartoe moeten komen.  
 
De VVD-fractie zegt dat het college dit ook zo in de beantwoording heeft verwoord. Naar de invulling moet 
overigens met de griffie en fracties gekeken worden. Een aantal fracties volgt het collegevoorstel tav de OZB. In 
het verleden werd een dergelijk tekort elders in de begroting opgelost, dus het verbaast haar dat bijv. het CDA het 
collegevoorstel steunt. Tav het MEC merkt zij op, dat het onderzoek naar een beheerstichting niet alleen het MEC 
maar ook de Heemtuin en volkstuinen betreft. Dat is juist bedoeld om de activiteiten van het MEC op deze manier 
in stand te houden en ervoor te zorgen, dat die activiteiten efficiënter worden uitgevoerd. De inhoudelijke 
activiteiten van het MEC worden dus niet aangetast. Over de verkeersregelinstallaties mn die bij het 
winkelcentrum heeft de Wethouder voldoende gezegd. GL had het over twee vormen weerbaarheid; volgens haar 
doelde GL op weerstandsvermogen enerzijds en behoedzaamheidsreserve anderzijds. Zij kan zich voorstellen dat 
GL een aversie heeft tegen het huidige Kabinet, maar zij denkt daar uiteraard anders over. Het is natuurlijk nog 
niet bekend hoe de begroting er straks uit gaat zien, maar het is zeker niet raadzaam nu maar een beetje af te 
wachten zoals de PvdA suggereert. De aanpak van het college, nl. het zorgen voor een sluitende Kadernota cq 



NOTULEN GEMEENTERAAD LEIDERDORP dd 28 juni 2011 

 
straks sluitende begroting, is de manier waarop dit moet gebeuren. De PvdA zet bij elk voorstel vraagtekens; 
uiteraard zijn de voorstellen nog niet allemaal uitgewerkt en vanzelfsprekend moet dat gebeuren met de betrokken 
partijen in het dorp. Zij vindt bezuinigen op 16 van de vele honderden posten in de begroting niet duiden op een 
kaasschaafmethode. Het college heeft bewuste keuzes gemaakt.  
 
De PvdA-fractie zegt dat er op 16 posten bezuinigd wordt waarvan er zeven onder de categorie kaasschaaf 
vallen.  
 
Dat zijn kleinere posten inderdaad, aldus de VVD-fractie. 
 
Volgens de PvdA-fractie zijn dat kleine delen van grotere begrotingsbedragen.  
 
De VVD-fractie kan niet akkoord gaan met motie 1 want zij ziet ook hier een bezuinigingsmogelijkheid. Tav motie 
2 stelt zij voor het amendement van een paar maanden geleden uit te voeren, dus in die motie kan zij zich ook niet 
vinden. Afgezien van het feit dat er geen dekking wordt aangegeven in motie 3 vindt zij, dat een gemeente er niet 
voor hoeft te zorgen dat conciërges op scholen werkzaam zijn. Zij zouden ook eigenlijk uit het budget van de 
scholen betaald moeten worden, want leerkrachten zijn niet opgeleid voor conciërgetaken. Daarnaast gaat er al 
veel geld naar participatiebudgetten. Met motie 3 gaat zij dan ook niet mee. Gisteren is er al iets anders besloten 
over de punten uit de motie over de speelplaatsen; motie 4 steunt zij dus niet.  
 
De BBL-fractie is het niet eens met de VVD, want juist cabaretiers en stand up comedians stellen op een 
humorvolle wijze ernstige zaken aan de orde. Wethouder Van der Eng meent dat de raad met alle punten die 
vanavond niet besproken zijn akkoord kan gaan; dat is niet haar conclusie. Zij wacht met belangstelling de 
definitieve concept-begroting af en dan zal zij alle punten van commentaar voorzien. Daar zullen ongetwijfeld 
punten in zitten waar zij het mee eens kan zijn. Het lijkt erop alsof de begrotingsbehandeling vanavond al 
plaatsvindt; dat is echter niet zo dus er moet niet net gedaan worden alsof er vanavond al allemaal besluiten 
genomen worden. Tav de OZB niet-woningen zegt zij, dat zij het coalitieakkoord zodanig leest dat dat gat niet 
betaald wordt door de OZB-betalers.  
 
Wethouder Van der Eng zegt dat als daarvoor gekozen wordt er feitelijk voor gekozen wordt dit door alle 
belastingbetalers te laten betalen. Dan wordt op voorhand een verlies van € 40.000 meegenomen en dat betekent 
een bezuiniging.  
 
Dat is helder, aldus de BBL-fractie, en daarom maakt zij ook die keuze. Kennelijk leggen de coalitiegenoten het 
coalitieakkoord op verschillende wijzen uit.  
 
De VVD-fractie merkt op dat hier twee factoren in het coalitieakkoord een rol spelen. Ten eerste het feit dat 
tekorten binnen een programma in datzelfde programma opgelost moeten worden en een andere interpretatie is: 
geen lastenverhoging voor burgers en bedrijven. Het is een kwestie wat je het zwaarst laat wegen en daar denken 
de coalitiepartners kennelijk iets anders over. Dat kan ook.  
 
De BBL-fractie vindt ook een lastenverlaging voor de burger belangrijk en een lastenverzwaring onwenselijk. 
Motie 1 steunt zij want zij wil niet bezuinigen op een voorziening die voor kinderen en ouders van wezenlijk belang 
is. Tav motie 2 zegt zij, dat begin dit jaar de subsidieplafonds vastgesteld zijn zodat het mogelijk is voor de 
subsidieontvangers hun plannen tijdig in te dienen. Zij meent dat het niet goed is te suggereren, dat daar nog 
veranderingen in plaats gaan vinden. Zij is dus tegen motie 2. In motie 3 kan zij zich vinden. De overwegingen in 
motie 4 dragen niet bij aan de overtuigingskracht. Gisteren is duidelijk gezegd, dat deze bewuste speelplaats niet 
is verwijderd omdat deze geen onderhoud zou krijgen. Aangezien die speelplaats onveilig was, is in het belang 
van de gebruikers de speelplaats meteen verwijderd; dat getuigt van heel zorgvuldig beleid. In de nabije omgeving 
zijn er overigens nog negen speelplaatsen zonder dat de Engelendaal overgestoken hoeft te worden. Met motie 4 
stemt zij niet in maar natuurlijk is zij het ermee eens, dat hierover goed met de buurt gesproken moet worden.  
 
De D66-fractie gaat niet mee met het voorstel alle bewoners van Leiderdorp te laten meebetalen aan het OZB-
gat. Tav het groen merkt zij op, dat zij zich kan vinden in de voorgestelde omslag. Tevens verheugt het haar dat 
de PvdA er nu ook van overtuigd is, dat eea in overleg met mensen moet gebeuren die daar verstand van hebben.  
 
De PvdA-fractie denkt dat D66 niet heeft opgelet.  
 
Hoe bedoelt de PvdA dat, vraagt de D66-fractie? 
 
De PvdA-fractie zegt dat er de afgelopen vier jaar alleen maar bomen bijgekomen zijn en de contacten met de 
groengroepen zijn uitstekend geweest de afgelopen jaren.  
 
De D66-fractie merkt op dat er daarnaast ook heel veel bomen gekapt zijn.  
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De PvdA-fractie wijst in dit verband ook op de bomen die nog gecompenseerd zullen worden wanneer de A4 
gereed is.  
 
Dat is toekomstmuziek, meent de D66-fractie. Zij meent ook dat er duidelijke keuzes zijn gemaakt vwb de 
bezuinigingen en er geen sprake is van een kaasschaafmethode. Het inflatiepercentage van 2,9% is een ander 
inflatiepercentage dan de overheid hanteert, maar als dat overheidspercentage ook op 2,9% komt dan kan hier 
natuurlijk over gesproken worden.  
 
De BBL-fractie kent geen overheidspercentage. De PvdA weet vast hoe dat inflatiepercentage wordt genoemd 
dus dan hoeft daar geen onduidelijkheid over te zijn.  
 
De PvdA-fractie licht toe dat er vaste percentages zijn waarmee gerekend wordt en zij doet de suggestie die ook 
te volgen. Het verheugd haar te horen, dat D66 zich zal aansluiten bij het percentage voor 2012 dat in de loop van 
dit jaar zal wijzigen.  
 
De VVD-fractie wijst erop dat als richting 3% inflatie wordt gegaan de kans wel groter wordt, dat het een stuk 
lastiger gaat worden de uitgavenkant op nul te houden. Eea moet in relatie met elkaar bezien worden.  
 
De D66-fractie stelt voor daar tzt over te spreken wanneer dat aan de orde is. Motie 1 steunt zij want zij vindt 
deze doelgroep zo kwetsbaar, dat zij daarin wil investeren. Motie 2 betreft het SCW en dat punt was al afgetikt; die 
motie steunt zij dan ook niet. De bezuiniging op de conciërges is ongeveer 30% van het totale budget voor 
conciërges. Destijds was zij blij met het participatieprincipe dat aan deze regeling ten grondslag lag, maar dat is 
inmiddels opgeheven. Daarnaast ziet zij geen financiële onderbouwing in motie 4. D66 zal hier verdeeld over 
stemmen als het op stemming aan komt. Zij stelt voor motie 4 te behandelen als het daar tijd voor is.  
 
De CDA-fractie is het eens met het college: de grens is bereikt vwb bezuinigingen op het personeel. Zij was 
verbaasd over de uitspraak van Wethouder Wassenaar dat een investering geld nodig heeft. Dat heeft zij 
gevraagd bij de areaaluitbreiding en toen zei hij: dat komt nog. Vandaag bevestigt de Wethouder toch haar 
uitspraak, dat investeringen inderdaad geld nodig hebben. Zij kan akkoord gaan met het voorstel inzake het 
hekwerk en dekking vanuit de algemene reserve, want dat vindt zij een belangrijk punt. In de raad is afgesproken 
dat hier met een index gewerkt wordt, zijnde een verzameling van zowel het inflatiepercentage (CPB) als de 
loonindex van de ambtenaren. Dit is een Kadernota dus hierbij kunnen moties ingediend worden zonder daarbij 
een dekking aan te geven. Het college komt immers ook niet tot een geheel dekkend geheel. Vorig jaar heeft een 
wethouder in het Leidsch Dagblad aangegeven, dat hij in een jaar tijd heus wel bezuinigingen langs zag komen; 
die heeft zij nog niet gezien van die wethouder hier. Een subsidieplafond stel je vast maar dat wil nog niet zeggen, 
dat die helemaal ingevuld moet worden. Daarom kan nog steeds naar mogelijkheden gekeken worden om die wat 
lager te zetten.  
 
Dit is een typische CDA-uitspraak, volgens de BBL-fractie: wij nemen een besluit maar dat wil niet zeggen, dat wij 
ons daaraan houden.  
 
Dan luistert BBL niet goed, meent de CDA-fractie. Je stelt een subsidieplafond vast dus daarboven mag je niet 
uitkomen, wel daaronder.  
 
Dus het CDA is voor die bezuiniging want die komt lager uit, aldus de BBL-fractie.  
 
Nee, stelt de CDA-fractie, want ooit is besloten tot een taakstelling van 5%. De motie mbt SCW betreft het 
uitvoeren van mn preventief jeugdbeleid en van dat beleid is het CDA groot voorstander. Andere zorgzaken die de 
jeugd betreffen, kunnen lager uitkomen en dan houd je geld over om preventief in te steken. Zij probeert creatief te 
zijn om ervoor te zorgen, dat mn jonge mensen op een optimistische manier in het leven stappen. Tav de € 25.000  
zegt zij, dat het haar eigenlijk gaat om de ruimte van € 35.000. D66 noemde een groot bedrag maar daar zit voor 
een groot deel dure huisvestingskosten in en daar heeft SCW niet om gevraagd.  
 
De D66-fractie merkt op dat het bedrag voor huisvesting € 17.000 bedraagt.  
 
De CDA-fractie meent dat de Wethouder exact weet hoe die bedragen liggen dus daar hoeft zij geen toelichting 
op te geven. Tav de conciërges het volgende. Gisteren is de jaarrekening vastgesteld. Gebleken is dat goede 
resultaten zijn bereikt met de WSW, de integratie, het aan het werk gaan van mensen aan de onderkant van de 
samenleving. Het gaat gegarandeerd mensen uit de bijstand houden maar belangrijker is, dat de mensen een 
bezigheid hebben en geen beroep doen op allerlei sociale voorzieningen. Het verheugt haar dat met de buurt 
gecommuniceerd zal worden over de speelplaatsen. Ook het onderhoudsprogramma wil zij van harte 
ondersteunen. De motie over het leerlingenvervoer steunt zij, mn omdat die doelgroep met verrassingen 
geconfronteerd kan worden vwb de PGB’s. Zij trekt motie 4 inzake de speelplaatsen in.  
 
De GL-fractie heeft geen antwoord van het college op haar vraag inzake het MEC als kristallisatiepunt voor het 
duurzaamheidsbeleid. Tav de moties geeft zij nog aan, dat zij de opvoering van de weerstandsparagraaf niet heeft 
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verzonnen want dat heeft het college gedaan. Het argument van het CDA onderschrijft zij. Zij handhaaft die motie. 
Motie 3 steunt zij ook. Tav motie 2 zegt zij dat een aantal maanden geleden een besluit hierover is genomen en 
daar voelt zij zich aan gebonden.  
 
De PvdA-fractie denkt dat er nog veel discussiepunten vanavond besproken hadden kunnen worden, maar de 
bedoeling van vanavond was het college suggesties mee te geven. Zij hoopt dat het college daar ook gebruik van 
maakt. Zij is teleurgesteld in de reactie van het college tav de moties. De intentie van deze bijeenkomst is er niet 
één waarvan je zegt: ik vind een bezuiniging en ik moet dus ook meteen met een dekking komen.  
 
Wethouder Van der Eng merkt op dat het college in ieder geval wel een poging ondernomen heeft.  
 
De PvdA-fractie verwijst naar de aannames van het college in eerste termijn tav de Sportnota en het 
accommodatiebeheer inzake wat eea zou kunnen opleveren. Daar is absoluut geen zekerheid over en het college 
heeft ook geen sluitend pakket neergelegd. Dat neemt zij het college niet kwalijk omdat de behandeling van deze 
nota een voorbereiding is voor de begroting. Als het college er niet uitkomt zonder aan één van de posten te 
sleutelen dan zal de raad dat bij de begroting wel merken, maar een schijnprecisie dat voor elke euro een tegen-
euro ontwikkeld moet worden, vindt zij jammer. Hetzelfde geldt voor de motie mbt SCW. Over al deze punten zijn 
in het verleden al eens besluiten genomen maar fracties worden juist gevraagd input te geven voor de komende 
begroting dus zij mogen daar iets van vinden. Zij is geschrokken van de opmerking van de VVD inzake het MEC. 
Ook zij is groot voorstander van het instandhouden van het MEC, maar de VVD koppelde daaraan een nieuwe 
visie rondom Heemtuin en volkstuinen. Dat blijkt niet uit de Kadernota dus zij weet niet wat hierachter zit.  
 
De VVD-fractie zegt dat dit uit de kerntakendiscussie komt. Daarin is in bredere zin aangegeven, dat tav MEC en 
Heemtuin en volkstuinen gekeken zou kunnen worden naar een beheersituatie om eea op een efficiëntere manier 
te doen. Dat heeft zij opgepikt. Dat betekent wat haar betreft niet, dat er enige activiteit van het MEC anders moet 
gaan lopen dan nu.  
 
De PvdA-fractie was ook bij die kerntakendiscussie en dat is om een belangrijke reden gestrand. Er werden iets 
te makkelijk veronderstellingen neergelegd. Mocht dit voor de begroting van 2012 nog effecten hebben dan wacht 
zij de voorstellen van het college af. Zij zal de drie moties steunen, met daarbij in acht genomen haar eerdere 
opmerking over tegen-euro’s.  
 
Wethouder Maat antwoordt tav het MEC, dat het MEC al op afstand staat: de Stichting MEC vormt het bestuur van 
het centrum. Het college heeft niet de intentie activiteiten van het MEC aan te tasten en hij ziet ook niet waar dat 
uit zou blijken in de Kadernota. Het college ziet het belang van het MEC in en kort na de zomer wordt een nieuw 
beleidsplan op het gebied van milieu voorgelegd. In het debat daarover kunnen de fracties ingaan op de waarde 
van milieueducatie in het algemeen.  
 
De PvdA-fractie denkt dat het college de verwarring hieromtrent zelf gezaaid heeft door dit als punt 33 op te 
nemen, het ook nog efficiency van het MEC te noemen en het op te nemen voor nul euro, daarna als p.m.  
 
Wethouder Maat zegt dat het college daarbij denkt aan het genereren van meer inkomsten, bijv. dmv 
fondsenwerving.  
 
Wethouder Wassenaar heeft alleen van het CDA een uitgesproken mening gehoord over het hekwerk. Dat kan de 
bedoeling van de overige fracties zijn maar dat betekent wel, dat dit tot de begrotingsbehandeling blijft hangen.  
 
De VVD-fractie is duidelijk hierover geweest. Zij is niet overtuigd door de woorden van de Wethouder. Zij stelt 
voor dit punt direct na de zomer in de commissie te bespreken.  
 
De BBL-fractie sluit zich daarbij aan.  
 
De GL-fractie heeft in de vorige commissie al aangegeven, dat zij van mening is dat die € 55.000 goed 
uitgegeven geld is en dit plan zsm uitgevoerd moet worden. Hier is nu tweemaal uitvoerig over gesproken dus het 
is niet nodig dit weer in de commissie te bespreken.  
 
De D66-fractie sluit zich aan bij het voorstel van de VVD.  
 
De PvdA-fractie is het eens met GL. Het gaat hier om een gevaarlijke situatie en de discussie gaat alleen maar 
over uit welke pot het geld gehaald moet worden. Zij machtigt het college de nodige reparaties te doen en uit welk 
potje dat betaald moet worden, kan in de volgende commissie gesproken worden.  
 
De VVD-fractie meent dat het niet alleen gaat om uit welk potje het komt. De vraag is ook of de raad hier € 55.000 
voor over heeft.  
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De D66-fractie heeft al eerder aangegeven dat er alternatieve mogelijkheden zijn en die zouden verkend moeten 
worden. Overigens kent deze plek nog wel een aantal concurrenten, als zijnde gevaarlijke plek.  
 
De Voorzitter concludeert dat dit onderwerp in de eerstvolgende commissie terugkomt. Hij brengt de moties in 
stemming.  
 
Beslist wordt met dertien stemmen voor (D66, CDA, BBL, PvdA, GL) en zeven stemmen tegen (VVD) conform 
motie 1; de motie is hiermee aangenomen.  
 
Beslist wordt met vier stemmen voor (CDA, PvdA) en zestien stemmen tegen (VVD, D66, GL, BBL) conform motie 
2; de motie is hiermee verworpen.  
 
De Voorzitter brengt motie 3 in stemming.  
 
De BBL-fractie wenst hoofdelijke stemming over motie 3. 
 
Mevrouw Meiners: tegen. 
De heer Staal: voor. 
De heer Suijkerbuijk: tegen.  
Mevrouw Tax: voor.  
De heer In ’t Veld: voor.  
De heer Veugen: voor. 
Mevrouw Beekhuizen: voor. 
De heer Bresters: tegen.  
De heer Cooijmans: tegen.  
Mevrouw Van Diepen: voor.  
De heer Gardeniers: voor. 
De heer Grootaarts: tegen. 
Mevrouw Hamer: tegen. 
De heer Hoenen: tegen. 
Mevrouw Hofman: voor. 
Mevrouw Joester: voor. 
De heer Joosten: tegen. 
De heer Langenberg: voor. 
De heer McDaniel: voor.  
Mevrouw Meijer: tegen.  
 
Beslist wordt na hoofdelijke stemming met elf stemmen voor en negen stemmen tegen conform motie 3; de motie 
is hiermee aanvaard.  
 
De Voorzitter wenst het college veel wijsheid toe met de suggesties die vanavond gedaan zijn.  
 
Wethouder Van der Eng wil tot slot aangeven hoe hiermee verder wordt gegaan. Hij dankt de leden voor hun 
inbreng; het is duidelijk waar de wensen en pijnpunten liggen. Uiteraard zal het college steeds met de op dat 
moment bekende gegevens werken. Mocht er financiële ruimte ontstaan dan zal rekening gehouden worden met 
de aangenomen moties.  
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De BBL-fractie verwijst naar de mededelingen van het college tijdens de raadsvergadering gisteravond. 
Vanmorgen vroeg las zij in het Leidsch Dagblad de kop: Kooi valt af als Ringweg-optie; daarmee werd gedoeld op 
de Sumatrastraat. Het verbaasde haar dat zij daarover gisteravond niets heeft gehoord. In dat artikel wordt 
gesproken over een gesprek komende vrijdag tussen de Wethouder van Leiden en Wethouder Wassenaar, in 
gezelschap van iemand van de Provincie. De Wethouder zal ongetwijfeld antwoorden dat hij opdracht heeft van de 
raad om in gesprek te blijven en dat is waar, maar het moet geen bezigheidstherapie worden en daar begint het 
wel op te lijken. De stellingen van Leiden en Leiderdorp zijn duidelijk en worden ook duidelijk in het artikel 
weergegeven, dus waartoe dient het gesprek van vrijdag? Zij roept deze Wethouder op eens in daden te laten 
zien dat hij het unanieme standpunt van deze raad onderschrijft, nl. dat Leiderdorp geen Ringweg Oost wil. 
Daartoe zou hij morgen met de gesprekspartners moeten bellen met de mededeling, dat dat gesprek geen zin 
heeft.  
 
De Voorzitter stelt voor dat Wethouder Wassenaar na vrijdag de stand van zaken aan de raad meedeelt.  
 
De BBL-fractie had een andere vraag gesteld.  
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Wethouder Wassenaar heeft de opdracht gekregen het gesprek gaande te houden. Een Ringweg Oost kan ook in 
een andere vorm en in de krant staat, dat de Ringweg Oost is afgevallen maar met wat in de krant staat, is de 
discussie niet afgedaan. De opdracht van de raad is duidelijk en daar houdt hij zich aan; daar hoeft de raad niet 
aan te twijfelen. Overigens heeft hij pas hedenochtend, na een week vakantie, de afspraak van vrijdag vernomen.  
 
De Voorzitter zegt dat het standpunt van de raad duidelijk is. Als er nieuws is, wordt dat gemeld.  
 
6. Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 23.00h. 
 
 
 
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 


