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1. Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van 
de heer Staal.  
 
Mededelingen 
 
Wethouder Maat zegt dat deze week de bewoners van het Zijlkwartier een uitnodiging ontvangen voor een 
bijeenkomst op 22 september in de raadszaal. Dan wordt de stand van zaken van het onderzoek toegelicht en 
kunnen zij aangeven of zij deel willen uitmaken van een klankbordgroep die dat onderzoek begeleidt. Ook zal bij 
de uitnodiging een enquête meegestuurd worden waarin gevraagd wordt of de bewoner ervaring heeft met 
wateroverlast. Op 22 september is ook een WWB-werkgroep gepland maar dit zal a.s. donderdag in de WWB-
werkgroep aangekaart worden. In oktober kan de offerte uit waarna begonnen kan worden met feitelijke metingen.  
 
Wethouder Van der Eng meldt dat ook Leiderdorp last heeft van de problemen bij DigiNotar maar ondervindt er 
geen schade van. Wel worden zsm certificaten van andere bedrijven aangevraagd. 
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De Voorzitter merkt op dat de burgemeesters apart geïnformeerd zijnover DigiNotar; mogelijk ontstaan er dinsdag 
al problemen in het land.  
 
Wethouder Wassenaar geeft aan dat inmiddels een voorlopig ontwerp is verschenen van de Brede School West. 
De klankbord- en projectgroep hebben positief geadviseerd, de klankbordgroep in meerderheid want de 
bewonersgroep wil het totale advies laten afhangen van het totale beeld incl. zaken als verkeersaspecten en 
buitenruimte. Een meerderheid van de stuurgroep kon zich niet verenigen met de situering van twee wissellokalen 
in het ontwerp. Het voorlopig ontwerp is in overeenstemming met het bestemmingsplan maar feitelijk in strijd met 
het raadskader van februari 2007 vwb eenlaags bouwen. Eenlaags bouwen zou echter een zodanig ruimtebeslag 
met zich meebrengen dat andere mogelijkheden zijn onderzocht. Een tweelaagse bouw komt de kwaliteit in de 
buitenruimte  ten goede. Hij verwacht in december met een voorstel naar de raad te komen.  
Tav het nieuwe gemeentehuis meldt hij dat inmiddels de ontheffing is ontvangen vwb de sloop van het gebouw 
ivm de vleermuizen.  
 
Wethouder Zilverentant heeft in de commissie Ruimte reeds meegedeeld, dat het college vwb de Ommedijk 
uitstel heeft gevraagd en gekregen van de rechtbank voor een beslissing op bezwaar. Afgelopen vrijdag heeft de 
bewonersgroep een voorlopige voorziening aangevraagd. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
3. Vragenronde 
 
Stand van zaken gietijzeren gasleidingen in Leiderdorp (CDA) 
De CDA-fractie verzoekt vaart te maken met het onderzoek naar gietijzeren gasleidingen in Leiderdorp, mede met 
het oog op rioleringen die binnenkort ook vervangen gaan worden. Zodoende zouden kosten bespaard kunnen 
worden in de uitvoeringswerkzaamheden.  
 
Huur sociale woningen (BBL) 
De BBL-fractie zegt mbt het antwoord op de laatste vraag dat zij ervan uitgaat, dat voortaan met partijen in zee 
wordt gegaan die zich wel willen committeren aan sociale woningbouw die verdeeld wordt via het hier 
gehanteerde woningverdeelsysteem.  
 
4. Benoeming de heer W. Tijsse Claase als burgerraadslid 
 
De Voorzitter constateert dat de leden zich kunnen vinden in het voorstel; de installatie van de heer Tijsse Claase 
vindt in de commissie plaats.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
5. Ontwikkelstrategie Oude Rijn-zone en locatiestudie Vliko 
 
De VVD-fractie verwijst naar het rapport van Arcadis, dat een duidelijk perspectief biedt op een oplossing waar zij 
blij mee is. Niet omdat Leiderdorp dan verlost wordt van Vliko want zo kijkt zij hier niet tegenaan, maar er is nu een 
oplossing waardoor het bedrijf niet direct in de achtertuin van iemand komt. Vliko is een recycling bedrijf en wat 
eruit komt, wordt weer gebruikt als grondstof; het is belangrijk om aan de beeldvorming te werken om negatieve 
gevoelens over dit bedrijf tegen te gaan. Het is belangrijk nu gezamenlijk op te trekken; de strategie is prima maar 
nu nog de taktiek om het te realiseren. Belangrijk is dat er geen blokkades komen van de betrokken overheden om 
de voorkeursvariant te realiseren. Vliko op de huidige plek geeft veel overlast vanwege de bereikbaarheid en de 
vele vervoersbewegingen. Wellicht kan Vliko zelf ook bekijken hoe dat aantal bewegingen teruggedrongen kan 
worden. Meer duidelijkheid wil zij over wat precies voor 1 januari 2012 gerealiseerd moet worden om in 
aanmerking te komen voor de benodigde subsidie. In 2015 moet de realisatieovereenkomst gesloten zijn waarin 
de verplaatsingsdatum is vastgelegd, maar wat als voor 1 januari 2012 nog geen concreet perspectief is op een 
locatie? Zij had een technische vraag gesteld over een extra bijdrage om een verkeersprobleem op te lossen aan 
de andere kant van de Oude Rijn. Dat probleem zou niet meer zo aan de orde zijn dus zij heeft er moeite mee om 
daar nu al een bijdrage voor in het vooruitzicht te stellen. In de reactie van Leiderdorp aan de Oude Rijn-zone 
staat dat Leiderdorp als voorwaarde voor het meedoen aan de financiering stelt, dat Vliko wordt verplaatst; het is 
van belang dat dat straks ook in de financiële verordening hard wordt verwoord. Met de transactie waarmee de 
gronden van Vliko worden overgenomen, is Leiderdorp er nog lang niet want het uiteindelijke doel is de complete 
herstructurering van bedrijventerrein Lage Zijde. Er is een lange weg te gaan, die alleen mogelijk is in goed 
overleg en goede samenwerking met alle partijen. De verdere uitwerking ziet zij met belangstelling tegemoet; 
graag blijft zij op de hoogte van de voortgang.  
 



NOTULEN GEMEENTERAAD LEIDERDORP dd 5 september 2011 

 
De CDA-fractie is blij met de heldere visie. Zij hoopt op een goede uitkomst. De punten die de VVD aankaart, 
vindt zij terecht.  
 
De D66-fractie is het met veel punten van de VVD eens. Heel positief is zij over het feit, dat als Vliko Leiderdorp 
verlaat dat gevolgen heeft voor Leiderdorp en die grond teruggegeven wordt aan de natuur. Zij is het eens met het 
voorstel.  
 
De BBL-fractie is blij met de verhuizing van Vliko. Zij gaat akkoord met de gevraagde bijdrage om de 
onderhandelingen te kunnen gaan voeren; dat is nuttig besteed geld. Wel maakt zij zich zorgen over de extra 
financiële bijdrage die gevraagd wordt om de aansluiting op de N11 te gaan realiseren. Deze raad moet een 
signaal geven dat het niet vanzelfsprekend is dat Leiderdorp die bijdrage levert, maar mocht die bijdrage 
noodzakelijk zijn om de verhuiswagens hier te krijgen dan wil zij daar wel over praten, afhankelijk van de hoogte 
van de bijdrage. 
 
De GL-fractie kan met beide beslispunten akkoord gaan. Zij is blij dat het nu zover is en hoopt dat de kosten die 
nu gemaakt moeten worden om het terrein aan te kopen uit het grote subsidiegebeuren van het 
samenwerkingsverband Oude Rijn-zone verkregen kunnen worden. Het alternatief Munnikenpolder is gelukkig 
helemaal verdwenen. Zij roept het college op nauw samen te werken met Zoeterwoude en waar mogelijk 
versterkingspunten te zoeken, manieren waarop elkaar tegemoet gekomen kan worden. Als er op korte termijn 
verkeerstechnische aanpassingen nodig zijn om het terrein in Zoeterwoude goed te ontsluiten dan moet met alle 
betrokken partijen daarnaar gekeken worden. In eerste instantie zou de Provincie hiervoor moeten opdraaien want 
het is een provinciale weg. Zij roept het college op met Vliko nieuwe mogelijkheden van samenwerking te 
ontwikkelen, want er bestaan mogelijkheden om van afval veel nuttige dingen te maken. Een aantal van die 
technieken kan Vliko op de huidige locatie niet toepassen maar wellicht is daar in de toekomst ruimte voor.  
 
De PvdA-fractie ziet nog veel beren op de weg in dit dossiers. Direct na publicatie van dit document werd nl. 
duidelijk, dat collega's in Zoeterwoude er al tegen zijn. Op een informele bijeenkomst recent van raadsleden van 
de vijf gemeenten werd ook duidelijk dat dit gepaard gaat met heftige emoties; daarin zal flink geïnvesteerd 
moeten worden. Het is al eerder gebeurd dat Leiderdorp dacht er bijna te zijn vwb uitplaatsing van Vliko, maar 
uiteindelijk is het er nog niet van gekomen. Natuurlijk moet antwoord worden gegeven op een aantal vragen 
rondom de financiering, maar in de fase daaraan voorafgaand moet vooral geïnvesteerd worden in de 
beeldvorming. Ook zij is heel blij dat de optie Munnikenpolder nu verdwenen is. Zij roept het college op hier 
bovenop te blijven zitten en alle contacten te raadplegen die nodig zijn, al is het maar om grote subsidies niet mis 
te lopen. Hier zal veel bestuurlijke energie in geïnvesteerd moeten worden.  
 
Wethouder Zilverentant zegt dat een cruciaal moment is aangebroken in de Oude Rijn-zone. Uit het Arcadis-
onderzoek blijkt dat er geschikte locaties zijn voor uitplaatsing van Vliko, dat nu op een verkeerde plaats is 
gehuisvest. Op de voorkeurslocatie ligt al een bedrijfsbestemming in categorie 4.2, waar Vliko in past. De markt 
moet natuurlijk zijn werk doen en het college kan ervoor zorgen dat daar stappen in gemaakt worden. Voor 1 
januari 2012 moet er een OSK liggen dus eind dit jaar moet in de Oude Rijn-zone een beslissing genomen 
worden. Vandaar dat een Leiderdorpse zienswijze gegeven moet worden. In het AB van eind november wordt een 
definitief besluit genomen. Als er niets gebeurt voor 1 januari 2012 dan trekt het Ministerie de stekker eruit, maar 
daar gaat hij niet vanuit want hier wordt met de zes aangesloten gemeenten hard aan gewerkt. Voor 1 januari 
2015 moeten er onomkeerbare besluiten genomen zijn, zoals een handtekening onder de verplaatsing van Vliko. 
Die hoeft dan dus nog niet verplaatst te zijn maar duidelijk moet zijn, dat dat wel gaat gebeuren. Op de nieuwe 
locatie moet ook iets gesloopt worden en Vliko moet daar opgebouwd worden, en dat is niet zomaar gereed.  
Dit is een grote stap voorwaarts. Hier is veel energie ingestopt en nu gloort er iets aan de horizon. Natuurlijk wil 
ook het college duidelijkheid alvorens de bijdrage van € 1,5 miljoen betaald wordt. Er moeten goede afspraken 
komen voor als eea onverhoopt niet doorgaat. De insteek van dit college en de partners in de Oude Rijn-zone is, 
dat die discussie niet nodig is. Zoeterwoude maakt zich zorgen over de komst van Vliko en deels is dat een 
kwestie van beeldvorming van een vuilverwerkend bedrijf. Vliko is echter inpasbaar op het bedrijventerrein in 
Zoeterwoude en ook vwb de verkeersafwikkeling denkt de Oude Rijn-zone eruit te kunnen komen. De 
ongelijkvloerse kruising op de N11 wordt aangehaald bij dit dossier maar dat is een ander dossier, zo heeft de 
Gedeputeerde ook duidelijk gezegd in de laatste DB-vergadering. Daarbij zijn er ook onderzoeken waaruit blijkt, 
dat door een simpele aanpassing een goede doorstroming te maken is van de Burg. Smeetsweg op de N11. 
 
De PvdA-fractie vindt dat een goed standpunt maar in Zoeterwoude wordt hier heel anders over gedacht. Het lijkt 
haar een kwestie van investeren om ervoor te zorgen, dat ook daar de juiste nuances worden gezien.  
 
Wethouder Zilverentant is het daarmee eens. Dit college gaat ook met Zoeterwoude om de tafel om Zoeterwoude 
die richting op te krijgen. De raad van Zoeterwoude zou eerst een keer naar Vliko moeten gaan. Zoeterwoude ziet 
ook wel dat er een geschikte locatie is. Nut en noodzaak voor de infrastructurele maatregel moeten blijken maar 
vooralsnog is het geen uitgemaakte zaak dat Leiderdorp hieraan gaan meebetalen.  
 
Tweede termijn 
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De VVD-fractie herhaalt haar vraag inzake de financiële verordening. Nu moet gewerkt worden aan de 
realisatieovereenkomst en dat betekent dat er geen rode stoplichten meer zijn bij de partners. Er is al een bedrijf 
dat aan bepaalde vergunningsvereisten voldoet en over dat bedrijf is nooit gediscussieerd of het er mocht komen 
of niet. Het is belangrijk nu vooral aan de beeldvorming te werken. Vliko is geen bedrijf dat je niet in je gemeente 
zou willen hebben.  
 
De BBL-fractie zegt dat niet vergeten mag worden, dat ook beslissingen in Zoeterwoude genomen worden door 
de gemeenteraad en niet door het college aldaar. Zij roept partijen in deze raad op contact op te nemen met hun 
collegafracties in Zoeterwoude en met hen te spreken over Vliko, zodat de raad van Zoeterwoude tot het inzicht 
komt dat Vliko welkom is.  
 
De CDA-fractie merkt op dat Vliko al enige tijd een vast agendapunt is op de regionale agenda van het CDA.  
 
De PvdA-fractie refereert aan de recente informele bijeenkomst van raadsleden en daaruit bleek, dat er gebrek is 
aan contact onderling waardoor discussies over dit soort onderwerpen raadsleden in een heel andere positie 
terechtkomen. Zij steunt het idee van BBL en stelt voor morgen in het Presidium te bespreken hoe dit strategisch 
aangepakt zou kunnen worden. Zij hoopt met grote regelmaat hierover geïnformeerd te blijven.  
 
Wethouder Zilverentant zegt in antwoord op de VVD, dat ook het college er zich sterk voor maakt dat als er geen 
business case is Leiderdorp die € 1,5 miljoen terug wil. Daarover moet iets staan in de financiële verordening. Het 
college maakt zich op dit moment nog sterker voor verplaatsing van Vliko. 
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
6. Jaarrekening 2010 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) 
 
De VVD-fractie heeft in de commissievergadering haar zorgen geuit over de huidige en toekomstige financiële 
positie van de OBSG. De Wethouder heeft op verzoek van de commissie verslag gedaan van zijn gesprek met het 
bestuur van de OBSG. Na het lezen van dat verslag is haar bezorgheid alleen maar toegenomen. Daarin staat, 
dat "het bestuur op korte termijn beperkte mogelijkheden ziet tot bezuinigingen. Voor de structurele middellange 
termijn bezuinigingen zijn personeelskosten en BRIN-problematiek de aandachtspunten." Echter, het bestuur geeft 
ook aan geen oplossingen meer te zien voor de BRIN-problematiek omdat de twee scholen onder de landelijke 
norm zitten vwb het aantal leerlingen en daarin geen verandering wordt verwacht. Die twee scholen hebben dus 
conform de systematiek van de landelijke overheid geen bestaansrecht meer en krijgen dus geen geld voor 
management- en overheadkosten meer van de landelijke overheid. Het bestuur vindt dat de gemeente dan ook 
maar tegemoet moet komen in die € 150.000 voor management- en overheadkosten; voor de VVD is dat geen 
optie. Het kan niet zo zijn dat de financiële problemen van de OBSG over de gemeentelijke schutting worden 
gegooid. Het stichten van een nieuw BRIN-nummer blijkt nu voor twee van de vier scholen niet mogelijk, dus er zal 
naar andere structurele oplossingen gekeken moeten worden. Van groei gaat onze samenleving naar krimp en 
daar moet goed mee omgegaan worden. Zij beveelt het bestuur van de OBSG aan bij het maken van structurele 
keuzes de mensen die voor de klas staan zoveel mogelijk buiten schot te laten. Zij dringt er bij het college op aan 
om het bestuur zsm schriftelijk duidelijk te maken, dat het geen optie is dat de gemeente genoemde kosten voor 
haar rekening krijgt en dat bij de begroting 2012 een degelijk meerjarenbezuinigingsplan moet zitten.  
Als er straks geen duidelijke meerjarenbegroting ligt dan zal zij overwegen tegen de begroting 2012 te stemmen. 
Tevens verzoekt zij de Wethouder haar per omgaande verslag te doen van het vervolggesprek met het bestuur 
van de OBSG in december. Zij gaat ervan uit dat in de onderwijsvisie die later dit jaar aan de raad wordt 
voorgelegd ook deze problemen onder de loep worden genomen.  
Vwb de jaarrekening 2010 zegt zij geen bezwaren te zien om die goed te keuren.  
 
De BBL-fractie refereert aan de brief van het college over het gesprek met het bestuur van de OBSG. Ook haar 
zorgen zijn daardoor niet afgenomen. Over deze problematiek is uitvoerig gesproken in de commissie. Sinds de 
verzelfstandiging van de OBSG in 2007 is nooit zoveel in de raad gediscussieerd over het vaststellen van de 
jaarrekening en begroting, maar het is verontrustend nu te moeten concluderen dat de financiële toekomst van de 
OBSG zeer zorgwekkend is. Dit wordt mn ook gekenschetst door de houding van het bestuur. In de commissie 
werd verbazing uitgesproken over het feit, dat er geen vertegenwoordiger van de OBSG bij dit belangrijke 
onderwerp aanwezig was. Nu ziet zij wel een vertegenwoordiger op de publieke tribune en zij hoopt dat diegene 
de gemaakte opmerkingen ter harte neemt. Ook zij heeft zich verbaasd over het gemak waarmee gesteld wordt: 
de gemeente zal het financiële gat wel dichten. Toen de OBSG verzelfstandigde, is een bruidschat meegegeven 
en iedereen wist dat die op een keer eindig zou zijn. Het was een taak van het bestuur geweest die taak financieel 
ook aan te kunnen en zij vreest dat dat niet gaat lukken. Wel wil zij de boodschap meegeven dat bij de 
behandeling van de begroting voor volgend jaar kritisch gekeken zal worden naar de voorgestelde 
bezuinigingsmogelijkheden. Het is te makkelijk te stellen dat het bestuur geen mogelijkheden daartoe ziet en het 
bestuur zou zich eens goed moeten beraden op een oplossing voor de BRIN-problematiek. Als er geen goed 
beleid van de OBSG komt, is er straks een zodanig financieel probleem aan de orde dat een faillissement aan de 
orde kan komen. Wat dan? Die vraag blijkt te zijn voorgelegd aan de VNG en het college is in afwachting van het 
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antwoord. Het lijkt haar zeer waarschijnlijk dat die taak dan weer terugkomt bij de gemeente. Zij hoopt dat het 
college bij het bestuur van de OBSG aandringt op maatregelen om dat te voorkomen zodat de stichting blijft 
voortbestaan.  
 
De CDA-fractie staat wat genuanceerder in deze materie. Het jaarverslag geeft goede informatie over het 
onderwijsniveau en de goede, bovengemiddelde scores van de leerlingen; dat mag ook gezegd worden. 
Bovendien ziet zij een groei van het aantal leerlingen dus ook op het gebied van financiën mogen daar positieve 
verwachtingen uit voortkomen. In de jaarrekening ziet zij een stevig exploitatietekort over 2010. Ook is het 
weerstandsvermogen verminderd maar dat ligt nog op een goed gemiddelde. Dit jaar zijn maatregelen nodig om 
niet opnieuw zo'n tekort te krijgen, waarmee een sluitende begroting kan worden gemaakt, zo leest zij. Dat geeft 
vertrouwen. De vraag is waar de grens ligt mbt het bezuinigen op personeel en een verantwoord onderwijsniveau. 
Tav de BRIN-problematiek merkt zij op, dat de scholen niet 10 km uit elkaar liggen dus een oplossing hiervoor ziet 
zij niet. Zij stelt voor over de ontwikkelingen en meerjarenplannen van de OBSG in een commissie en raad 
uitgebreid van gedachten te wisselen met het bestuur, bij voorkeur voor de begrotingsvergadering. Het is goed 
wanneer Leiderdorp dan duidelijk uitspreekt wat Leiderdorp wil met het onderwijs.  
Zij kan instemmen met de jaarrekening.  
 
De PvdA-fractie kan zich grotendeels vinden in de woorden van het CDA. Ook zij is blij met de constatering dat er 
goed onderwijs wordt gegeven in Leiderdorp; daar komt waarschijnlijk ook het stijgende aantal leerlingen vandaan. 
Overigens zit Leiderdorp niet in een krimpregio.  
 
De VVD-fractie merkt op dat als er op de ene school van Leiderdorp leerlingen bijkomen er op een andere school 
leerlingen afgaan. Per saldo is er echter een substantiële daling te verwachten van het aantal leerlingen in 
Leiderdorp.  
 
De PvdA-fractie zegt dat de prognoses inderdaad een dalend aantal leerlingen laten zien maar de praktijk blijkt 
vaak weerbarstiger. Ook zij is verontrust door de brief, anderzijds zit daar een discussiepunt in voor de raad. Als 
de raad het kwalitatief hoogwaardig onderwijs in Leiderdorp wil waarborgen en het blijkt in de praktijk dat daar 
extra financiële middelen voor nodig zijn, dan zijn dat afwegingen die gemaakt moeten worden afgezet tegen de 
voorstellen om bezuinigingen te realiseren. De BRIN-problematiek slaat een behoorlijk gat in de begroting en het 
is jammer dat het wettelijk niet anders is geregeld. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het openbaar 
onderwijs en op het moment dat een school er niet uitkomt, zullen keuzes gemaakt moeten worden door de raad. 
Vooralsnog stemt zij in met de jaarrekening.  
 
De GL-fractie kan zich goed vinden in de opmerkingen van de PvdA. Het gespreksverslag heeft haar zeer 
verbaasd want van de OBSG heeft zij de afgelopen maanden heel andere geluiden gehoord. Zij vindt het heel 
belangrijk dat er een overleg komt met het bestuur van de OBSG, de Wethouder, ambtenaren en raadsvertegen-
woordigers. 
 
De BBL-fractie vraagt welke geluiden GL heeft gehoord.  
 
De GL-fractie heeft gehoord dat er geen sprake is van het over de schutting van de gemeente gooien van die € 
150.000 maar wel, dat als er nog verder bezuinigd zou moeten worden de kwaliteit van onderwijs op het spel staat 
en dan zal de raad keuzes moeten maken. Daar zal de gemeente dan met de OBSG over in gesprek moeten.  
 
De D66-fractie maakt zich op korte termijn geen zorgen over de financiële situatie van de OBSG en kan 
instemmen met de jaarrekening. Volgens haar zit een gesprek met het bestuur van de OSBG en de raad al in de 
planning; daar werkt zij graag aan mee. Vwb de BRIN-problematiek merkt zij op, dat het vaker voorkomt dat er 
meer locaties zijn dan BRIN-nummers dus dat hoeft op zich geen zorgen met zich mee te brengen. Het zijn mn de 
managementkosten die een school dan misloopt. Er is dus een formatieprobleem en dat zou nog eens met de 
OBSG besproken moeten worden. Volgens haar moet daar nl. op middellange termijn wel aan getornd worden, itt 
wat de OBSG meent.  
 
Wethouder Zilverentant begrijpt de zorgen die zijn geuit; die heeft hij ook en die zijn ook in het gesprek naar 
voren gebracht. Met het bestuur is afgesproken nog voor de begrotingsbehandeling in overleg te gaan met het 
college en het lijkt hem goed wanneer de raad los van dat gesprek ook met de OBSG spreekt. Dat zou overigens 
ook met de PVSG een keer kunnen. De gemeente heeft natuurlijk een eindverantwoordelijkheid maar dat betekent 
niet dat de gemeente dan maar automatisch bijfinanciert. De cijfers voor 2011 t/m het 3

e
 kwartaal zien er positief 

uit; de begroting wordt gehaald. De OBSG heeft inderdaad een leerlingengroei maar daar is geen gat mee te 
dichten. Het college blijft er bovenop zitten en blijft in gesprek. 
 
De Voorzitter vraagt of het de bedoeling is dat de raad een open gesprek aangaat met de OBSG of dat dan ook 
over de onderwijsvisie wordt gesproken.  
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Wethouder Zilverentant antwoordt dat er een onderwijsnotitie ligt en de onderwijsvisie is eind dit jaar gereed. Het 
lijkt hem niet goed daarop te wachten en hij stelt voor die twee trajecten langs elkaar te laten lopen, om de vaart 
erin te houden.  
 
Tweede termijn 
 
De CDA-fractie vindt dit punt belangrijk genoeg om hierover zsm in de openbaarheid te spreken, in het belang 
van het onderwijs. Het is wel belangrijk dat er dan documenten voorliggen die als basis voor het gesprek dienen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
7. Het fundament voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem, concept-nota beleidsuitgangspunten 
 
De Voorzitter wijst op het amendement van GL en een brief van de gemeente aan Holland Rijnland. 
 
De GL-fractie merkt op dat zij afgelopen weekend het amendement heeft rondgestuurd. Zij licht het amendement 
toe: 
 

"Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 5 september 2011; 
 
Ondergetekenden stellen voor de brief met de zienswijze gericht aan Holland-Rijnland als volgt te wijzigen: 
 
Na de alinea: "Onze raad kan op hoofdlijnen instemmen […] het aantal scheefwoners te bereiken, maar roepen u 
op dit aspect bij de verdere uitwerking te betrekken." 
 
Toevoegen: 
"De concept-notitie stelt dat toewijzing van sociale huurwoningen in het bezit van particuliere verhuurders via het 
nieuwe stelsel onuitvoerbaar wordt geacht. Echter, naast particuliere investeerders beheren ook grote corporaties 
van buiten de regio sociale huurwoningen in Holland Rijnland en zij (zullen) investeren in omvangrijke 
nieuwbouwprojecten met 30 % sociale huurwoningen. Het is onduidelijk hoeveel woningen die bedoeld zijn voor 
de doelgroep hiermee buiten het verdeelsysteem vallen. Onze raad verzoekt u om nadere informatie met 
betrekking tot het aantal woningen dat hiermee gemoeid is. Afhankelijk van de cijfers zal bij de nadere uitwerking 
van het verdeelsysteem onderzocht moeten worden of voor dit woningenbestand een transparante en eerlijke 
verdeelprocedure geformuleerd kan worden en of dit zinvol binnen het lokaal maatwerk of daarbuiten plaats kan 
vinden. Daarbij moeten de beoogde effecten van lokaal maatwerk niet in gevaar komen. Ook een handreiking voor 
de invulling van lokale afspraken met particuliere investeerders over de toewijzing van sociale huurwoningen kan 
voor de gemeenten een nuttige toevoeging zijn en ervoor zorgen, dat in de hele regio deze woningen op een 
transparante en eerlijke manier voor de doelgroep toegankelijk zijn en blijven. Verder wil onze raad het belang 
benadrukken van het gelijktijdig introduceren van zowel de regionale huisvestingsverordening als de lokale 
uitvoeringsconvenanten." 
 
Toelichting 
De aanvulling spreekt voor zich. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van GL en PvdA." 
 
Tav de hoeveelheid lokaal maatwerk dat Leiderdorp in de toekomst wil realiseren, leest zij in het voorstel: 30%. 
Ook de nieuw te bouwen sociale woningen worden in eerste instantie via lokaal maatwerk toegewezen dus daar 
heeft de gemeente veel sturingsmogelijkheden. Wel gaan er geluiden op die 30% te verhogen maar zij zet daar 
twijfels bij. Als 30% wordt toegewezen aan Leiderdorpers dan kunnen op de overige 70% van vrijkomende 
woningen ook alle Leiderdorpers reageren. Het lijkt haar onwaarschijnlijk dat grote aantallen bewoners van buiten 
de Holland Rijnland-regio gaan inschrijven op woningen in Leiderdorp. Zij wil die 30% dus aanhouden en 
afwachten wat uit het woonbehoefteonderzoek komt.  
 
De PvdA-fractie is tevreden over de brief van het college. Die 30% is voor haar essentieel want als dat 
percentage sterk verhoogd wordt, kan dat ongewenste effecten geven. Bij nieuwbouw is dat percentage 100% en 
dat zou betekenen, dat er in Leiderdorp stevig gebouwd zou moeten worden. Zij is ervoor niet alleen via 
percentages de eigen bewoners in de gelegenheid te stellen om af en toe te opteren voor woningen maar vooral 
ook te bouwen voor die nieuwe bewoners. Zij is blij met de zinsnede over de inkomenstoets, dus zij kan 
instemmen met de brief.  
 
De BBL-fractie vindt dat als er gesproken wordt over een fundament dat ook stevig moet zijn. Alle elementen 
horen aanwezig cq bekend te zijn. Zij is van mening pas iets over dit fundament te kunnen zeggen als de 
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resultaten van het woningbehoefteonderzoek bekend zijn. Gesteld wordt dat 30% maatwerk voor iedere 
regiogemeente hetzelfde zou moeten zijn want afwijkende percentages zou de woningmarkt negatief kunnen 
beïnvloeden, zo leest zij. Dat vindt zij nietszeggend want dat geldt alleen als omliggende gemeenten hogere 
percentages dan Leiderdorp zouden hanteren. Zij verstaat onder lokaal maatwerk dat er ook lokaal maatwerk 
wordt geleverd, dus geen eenheidsworst. Wat andere gemeenten gaan doen, is niet bekend maar Leiderdorp zou 
minstens 30% van de vrijgekomen of nieuw te bouwen sociale huurwoningen moeten toewijzen aan de lokale 
bevolking. Wel zal zij de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek meewegen bij de vaststelling van dit 
percentage. Voorgesteld wordt het aantal scheefwoners in te perken; welke worden bedoeld? Sociale 
huurwoningen worden immers alleen toegewezen aan huurders die aan de eisen voldoen. Of wordt hier bedoeld 
een eenpersoonshuishouden dat in een oorspronkelijk bedoelde gezinswoning woont? De samenleving is sinds de 
jaren '70 van de vorige eeuw flink veranderd: ongeveer 50% van de woningen wordt door alleenwoners bewoond, 
terwijl de woningvoorraad op een andere verdeling van huishoudens is gebaseerd. De woonruimteverdeling is niet 
het meest geschikte instrument om scheefwonen te bestrijden, dus zij stelt voor die opmerking in de reactie te 
schrappen. Zij is het eens met de vermogenstoets en deze nader uit te werken.  
Het amendement van GL is in lijn met de motie die zij in januari heeft ingediend en die ook unaniem is 
aangenomen. Zij steunt dan ook het amendement.  
 
De Voorzitter merkt op dat niet het college maar de raad de reactie verstuurd. Daarin wordt niet gesproken over 
het woningbehoefteonderzoek dat nu wordt gehouden. 
 
De BBL-fractie denkt dat het van belang is dat onderzoek wel te noemen. 
 
De PvdA-fractie meent dat het geen kwaad kan daaraan te refereren maar zij kiest een andere positie dan BBL. 
Zij heeft niet de specifieke gegevens van Leiderdorp nodig om te kunnen bepalen hoe het woonruimteverdeel-
systeem eruit zou moeten zien. Die uitkomsten zal ook haar standpunt tav de 30% niet beïnvloeden.  
 
De VVD-fractie omarmt de zienswijze van het college over de concept-nota. Kennelijk zijn er vijf gemeenten die 
nog niet aan dit systeem meedoen; zij stelt voor er de nadruk op te leggen dat dit systeem voor iedereen zou 
moeten werken. Wie zijn die andere vijf? Zij is nog niet overtuigd van het eenheidspercentage van 30%. Veel 
Leiderdorpers hebben de afgelopen jaren achter het net gevist; in de jaarrapportage van Woonzicht 2010 staat 
tevens vermeld dat nergens een lager percentage is van eigen bewoners die doorstromen binnen de gemeente 
dan in Leiderdorp (en Oegstgeest). Zo hebben in 2010 meer Leidenaars een woning gevonden in Leiderdorp dan 
Leiderdorpers. Die 30% moet dus niet een vaststaand gegeven zijn maar moet voor discussie vatbaar zijn. Een 
argument dat is genoemd om aan die 30% vast te houden, is dat er geen nieuwbouw is in Leiderdorp. De statistiek 
wijst echter anders uit: in 2010 is er behoorlijk veel nieuwbouw in Leiderdorp opgeleverd. Het percentage 
maatwerk kan wat haar betreft een stuk omhoog getrokken worden en er kan zeker rekening gehouden worden 
met het feit, dat er lokaal een grote variatie aan vraag en aanbod is en op dit punt wordt gevarieerd per gemeente. 
Tav de passendheidscriteria merkt zij op, dat daaraan in het voorstel geen aandacht wordt besteed en er is sprake  
van een behoorlijke scheefgroei. Het mag niet zo zijn dat een woning die geschikt is voor een gezin bewoond 
wordt door één persoon.  
 
De BBL-fractie meent dat dat een momentopname is. Wat als een gezin uit elkaar valt door een scheiding, dan 
kan er één man of vrouw in het huis achterblijven. Moet die er dan uit? 
 
De VVD-fractie vindt dat naar dit onderwerp de aandacht uit moet blijven gaan. In het geval dat de BBL schetst, 
moet natuurlijk niet tot maatregelen overgegaan worden maar het is wel goed in beeld te hebben wat er werkelijk 
aan de orde is.  
 
De BBL-fractie vraagt of de VVD het met haar eens is, dat dat op dit moment nog niet goed in beeld is en daar 
dus ook niet een goede mening over gegeven kan worden.  
 
De VVD-fractie is het dan ook eens met de opmerking van de Voorzitter om hierover een opmerking te maken in 
de zienswijze.  
Zij staat sympathiek tegenover de gedachte van het amendement maar wil eerst weten of het college van mening 
is dat deze uitvoerbaar is.  
 
De D66-fractie is het eens met de brief en met het amendement van GL. De sociale woningmarkt en het 
woonruimteverdeelsysteem blijft een ingewikkelde materie. De landelijke divisie van D66 heeft een voorstel 
opgesteld om dit systeem op de schop te nemen en zij hoopt, dat op korte termijn een stukje innovatie op het 
gebied van de sociale woningmarkt plaats kan vinden.  
 
De PvdA-fractie is nieuwsgierig naar dat innovatieve voorstel van D66. 
 
De D66-fractie geeft aan dat het voorstel heet: Huren op maat. Niet alleen het scheefwonen moet tegengegaan 
worden maar er zijn ook mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning zitten, die daaruit moeilijk 
vertrekken zeker vanwege de woningmarkt die op slot zit. D66 stelt voor te gaan kijken naar de inkomenspositie 
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van huurders en afhankelijk daarvan woningen te verdelen. Voor een huurflat van een woningcorporatie met een 
huur van bijv. € 400 betaalt iedereen ongeacht zijn inkomen € 400. Op een moment dat mensen meer gaan 
verdienen, zou die flat duurder gemaakt moeten worden en als zij minder gaan verdienen, zou die flat goedkoper 
moeten worden. Op die manier krijg je een grotere vermenging van bevolkingsgroepen in bepaalde wijken. Als 
mensen dan meer gaan verdienen, wordt huren in de sociale sector minder aantrekkelijk en zullen zij vertrekken 
naar een andere sector. Zodoende komt de doorstroming op gang en komen er woningen vrij voor bijv. starters.  
 
Inkomenspolitiek via huurprijzen dus, zegt de PvdA-fractie, en woningcorporaties die inzage krijgen in 
inkomensposities van mensen. Dat wordt een interessant debat maar het aantal huurwoningen wordt daarmee 
niet vergroot. 
 
De CDA-fractie vindt dat allemaal interessante overwegingen maar de administratieve lasten die dat met zich 
mee zal brengen, daar wil zij nog even niet over nadenken. Zij vindt het belangrijk dat alle gemeenten binnen 
Holland Rijnland een gelijke, vrije lokale maatwerkruimte afspreken. Het amendement van GL steunt zij want 
daarmee zullen zoveel mogelijk mensen die een sociale woning nodig hebben ook in een sociale woning 
terechtkomen. Tav het scheefwonen zegt zij, dat het bij het toewijzen van woningen belangrijk is dat daar iets aan 
gedaan wordt maar mensen die eenmaal in een woning wonen of door omstandigheden maar de helft van een 
woning bewonen, daar is weinig aan te doen. Er moet een goede algemene verordening komen maar als die klaar 
is, moet ook de maatwerkregeling klaar zijn. De resultaten van het woonbehoefteonderzoek kunnen bij de 
maatwerkregeling betrokken worden. Na een periode van nieuwbouw en oplevering van sociale woningen is het 
belangrijk dat Leiderdorpers kunnen gaan wonen waar zij zich thuis voelen. Dat kan in Leiderdorp zijn maar ook 
daar buiten, dus ook in andere gemeenten moet daar voldoende ruimte voor zijn. Vwb lokaal maatwerk moet 
misschien ook gedacht worden aan mensen die van ver komen en die hier noodzakelijk moeten komen wonen. 
Rijnhart Wonen heeft verplichtingen naar uitgeprocedeerde asielzoekers en die komen soms in woningen die 
groter zijn dan hun behoefte; dat zou met lokaal maatwerk genuanceerd kunnen worden door bijv. een aantal 
alleenstaanden in een grotere unit onder te brengen. Misschien moet juist ook dat in de algemene regeling 
opgenomen worden zodat dat voor alle gemeenten binnen Holland Rijnland hetzelfde is geregeld. 
 
De Voorzitter merkt op dat de brief is opgesteld nav de commissievergadering. Hij proeft dat de brief ondersteund 
wordt, met een enkele aanpassing. Welke suggesties heeft het college nog? 
 
De BBL-fractie hoort de Voorzitter steeds spreken over een brief van de raad maar gelet op de ondertekening is 
dit een brief van het college.  
 
De Voorzitter verwijst naar het raadsvoorstel: "de discussie van de commissie wordt vastgelegd in een concept-
reactie van de raad richting Holland Rijnland". 
 
Wethouder Zilverentant neemt uit de discussie over dat de raad instemt met de zienswijze in het algemeen. 
Daaraan wordt toegevoegd een opmerking over het woonbehoefteondezoek. Het amendement lijkt hem overbodig 
want de corporaties vallen onder de BBSH; die zitten dus automatisch in Woonzicht. De zorg die is uitgesproken, 
is in de praktijk dus niet aanwezig. De particuliere verhuurder is een ander verhaal en daar moet de gemeente 
steeds bij nieuwbouwproject afspraken over maken. De regionale huisvestingsverordening en het lokale 
uitvoeringsconvenant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden dus ook die opmerking in het amendement is 
overbodig. Tav het scheefwonen zegt hij, dat daar geen getallen van zijn omdat er nooit inkomensgegevens 
werden vastgelegd dus dat moet zich opbouwen. Dat wil het college graag betrekken in de verdere uitwerking. 
Over de passenheid staat iets opgenomen in het fundament maar dat doet zich niet zo veel voor, dus hij voelt er 
niet voor dat weer dicht te timmeren. Het gebeurt wel eens dat een vijfkamerflat aan één persoon wordt 
toegewezen maar dat is geen enorm verdringingsprobleem.  
 
De Voorzitter vraagt of het een idee is aan de griffie te vragen de brief bij te stellen zodat het Presidium 
morgenavond de definitieve tekst vaststelt; dat lijkt hem wel zo praktisch. 
 
Tweede termijn 
 
De GL-fractie kan zich vinden in de uitleg van de Wethouder maar wil het amendement toch handhaven. In het 
fundament staat nadrukkelijk tav de passendheid, dat omwille van de geringe aantallen waar het om gaat er geen 
regelgeving op toegepast moet worden in de fundamenten. Vwb het lokaal uitvoeringsconvenant heeft Leiderdorp 
alle vrijheid om daar bepalingen voor op te nemen.  
 
De VVD-fractie denkt dat het amendement beschrijft zoals het al is dus het lijkt haar beter om de brief aan te 
passen op het aspect dat aandacht behoeft, zoals vanavond is besproken.  
 
De GL-fractie vraagt wat dat aspect dat dan is. 
 
De VVD-fractie antwoordt dat dat in het amendement staat. Waarom wil GL het amendement in deze vorm 
handhaven? 
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De GL-fractie wil handhaven dat de vragen die aanleiding gaven tot dit amendement niet beantwoord werden in 
de stukken van Holland Rijnland. Tevens verzoekt zij daarin om nadere informatie omtrent de situatie in de hele 
regio.  
 
Dat lijkt ook de PvdA-fractie verstandig, evenals het voorstel om het Presidium de aangepaste brief dan 
morgenavond vast te stellen. Het kan ook zo zijn dat je in een amendement een aantal zaken nog eens wilt 
bevestigen. Mochten Wethouder of ambtenaren nog suggesties hebben mbt dit (lange) amendement dan kunnen 
die morgenavond meegenomen worden.  
 
De CDA-fractie is het met de vorige sprekers eens. 
 
Zo ook de D66-fractie.  
 
De BBL-fractie vindt het prima om morgen de definitieve versie in het Presidium te bespreken. Zij vindt het ook 
goed wanneer het woningbehoefteonderzoek in de brief wordt genoemd.  
 
De VVD-fractie ondersteunt het voorstel dat het Presidium hier morgenavond een definitieve brief van maakt. Het 
kan zo zijn dat er vanuit andere gemeenten andere geluiden komen vwb dit punt en op enig moment zouden die 
geïnventariseerd moeten worden. Op basis daarvan kan hier nog eens serieus naar gekeken worden. In Leiden 
kan 81% doorstromen dus daar zou een percentage lokaal maatwerk van 30% niet nodig zijn, dit itt Leiderdorp. 
 
Wethouder Zilverentant verwijst naar bijlage 2: iedere gemeenteraad gaat een zienswijze indienen en op een 
gegeven moment is dus duidelijk welke raad waar iets van vindt. Vervolgens kan een inhoudelijk debat gevoerd 
worden.  
 
De Voorzitter stelt voor nu te besluiten over de geest van het amendement van GL en de griffie te verzoeken die 
strekking in de brief op te nemen. Het Presidium stelt morgenavond de definitieve tekst vast.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform de strekking van amendement 1. De griffie werkt dit verder uit, 
waarna het Presidium morgenavond de definitieve tekst vaststelt.  
 
8. Financiële verordening 212 
 
De VVD-fractie geeft aan dat in de commissie een vraag is gesteld over de afschrijvingstermijnen; het antwoord 
daarop heeft zij nog niet gezien. Komt het college nog met een overzicht van de VNG-adviezen hierover? Zij merkt 
nog op dat een aantal zeer goede wijzigingen is aangebracht in het financiële beleid van deze gemeente, zoals zij 
ook in de commissie heeft gemeld.  
 
De D66-fractie kan instemmen met de wijziging die is aangebracht tav de onderwijsleermiddelen. Ook zij wil 
benadrukken dat deze wijzigingen in de financiële verordening de transparantie van de financiële besluitvorming 
ten goede komen. Daarmee neemt ook de voorspelbaarheid van de begroting toe. Zij heeft er alle vertrouwen in 
dat er middels de bestuursrapportages een grote stap vooruit wordt gezet.  
 
De GL-fractie sluit zich aan bij de woorden van haar voorgangers. Zij kon geen VNG-advies vinden dus zij hoopt 
wel dat rekening wordt gehouden met het gemiddelde van andere gemeenten; zij vindt de afschrijvingstermijnen 
hier aan de hoge kant.  
 
De PvdA-fractie verwijst naar art.9: zij vindt dat daarmee een stuk van de rekening naar voren wordt geschoven 
en die actie moet pas worden gedaan wanneer keihard financiële middelen nodig zijn. Art.18 vindt zij ook geen 
goede zaak want het voorbij zien komen van de onderhoudsplannen mbt de openbare ruimten en gebouwen 
vergemakkelijkt de controlerende functie van de raad. In die twee artikelen kan zij zich niet vinden.  
 
Wethouder Van der Eng zegt dat de VNG geen adviezen meer geeft over afschrijvingstermijnen op korte termijn. 
Hij heeft gezocht naar een benchmark en kwam uit bij de gemeenten die aangesloten zijn bij Servicepunt71. Alle 
andere gemeenten binnen het Servicepunt71 schrijven hun gebouwen af in 40 jaar, ook de onderwijsgebouwen. 
Leiderdorp hanteert een afschrijvingstermijn van 50 jaar behalve voor de onderwijsgebouwen, daarvoor geldt 40 
jaar. Hij proeft verdeeldheid in de raad over de afschrijvingstermijn en daarom heeft hij de termijn niet gewijzigd. 
Hij heeft dat helaas schriftelijk niet meer kunnen melden.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
9. Begrotingswijziging 6 boekjaar 2011  
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De PvdA-fractie kan niet met punt 8 instemmen want er zijn afspraken gemaakt omtrent inhuur derden en dit is 
een verkapte manier om die post te verhogen. De raad verliest het inzicht in wat er binnen posten gebeurt als dit 
soort zaken op deze manier geregeld worden.  
 
De BBL-fractie is het ook niet eens met punt 8 omdat dat een aantasting is van het budgetrecht van de raad. De 
raad bepaalt hoeveel aan inhuur derden mag worden uitgegeven en het college mag daar niet volgens eigen 
inzicht mee schuiven.  
 
Wethouder Van der Eng zegt dat de persoon over wie het hier gaat in (tijdelijke) dienst is van de gemeente; hij zit 
wel vrij bovenin in het salarisgebouw. Wijzigt door deze informatie het standpunt van PvdA en BBL? 
 
De BBL-fractie vindt dat deze mededeling wel wat laat komt want dit is een ander verhaal dan eerder werd 
voorgelegd. Wanneer het college een tijdelijke inhuurkracht in dienst neemt, is dat prima. Er is veel discussie over 
de beloning van ambtenaren en iedereen weet dat een ingehuurde meer verdient dan iemand in vaste dienst, 
maar als een ingehuurde in dienst komt dan zou het salarisniveau weer normaal moeten zijn.  
 
De PvdA-fractie sluit zich daarbij aan. De toevoeging 'fixed price' zet mensen dan wel op het verkeerde been; dat 
impliceert nl. dat je voor een vast bedrag tijdelijk inhuurt.  
 
Wethouder Van der Eng zegt dat deze persoon maandelijks salaris uitgekeerd krijgt dat vooraf is afgesproken.  
 
De VVD-fractie begrijpt dat er alleen een verschuiving is van salarisposten binnen een aantal begrotings-
hoofdstukken.  
 
Dat klopt, aldus Wethouder Van der Eng. Er is geen budget voor dit afdelingshoofd dus hij wordt betaald uit 
vacatureruimte die over is.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
hiermee aangenomen.  
 
10. Begrotingswijziging 7 boekjaar 2011  
 
Beslist wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders; het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
11. Programmaindeling 2012 
 
De VVD-fractie had twee suggesties voor aanpassing gedaan; één daarvan ziet hij terug. Heeft het college de 
andere suggestie niet overgenomen? 
 
De GL-fractie is blij met wat de raadswerkgroep heeft bereikt maar het is wel van belang in gesprek te blijven over 
optimalisering van dit dynamische systeem.  
 
Het lijkt de VVD-fractie goed wanneer bepaald wordt hoe lang met deze indeling gewerkt gaat worden want het 
wordt allemaal wat bewerkelijk als het ambtenarenapparaat ieder jaar met wijzigingen wordt opgezadeld. Zij stelt 
voor: twee jaar.  
 
De CDA-fractie merkt op dat in het verleden is afgesproken, dat als een indeling wordt vastgesteld daar voor twee 
jaar mee gewerkt wordt.  
 
Wethouder Van der Eng denkt dat het goed is dat wanneer deze indeling wordt vastgesteld deze voor een wat 
langere tijd te hanteren. In de bijlage staat dat ouderenbeleid is opgenomen onder Wmo. Het vormings- en 
ontwikkelingswerk bleek uitsluitend te gaan over subsidie aan de Leiderdorpse volksuniversiteit en die vond het 
college beter passen onder kunst, cultuur en sport.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is 
daarmee aangenomen. 
 
12. Nota Reserves en voorzieningen 2011 
 
De Voorzitter meldt dat een amendement is ingediend door GL, CDA en PvdA: 
 

"Amendement 1 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 5 september 2011; 
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Ondergetekenden stellen voor beslispunt 1 te wijzigen in: 
 
"1.  Vast te stellen de nota Reserves en voorzieningen 2011 met uitzondering van het opheffen van de 

reserve milieu. Deze wordt omgevormd tot een voorziening Milieubeleidsplan." 
 
Toelichting 
Deze reserve is ingesteld bij oprichting van de GR Milieudienst om schommelingen in de begroting in de eerste 
jaren op te kunnen vangen. In de nota Reserves en voorzieningen wordt gesteld, dat de Milieudienst inmiddels zelf 
over voldoende reserves beschikt en het saldo ad € 50.000 daarom kan vrijvallen naar de algemene reserve. 
Wij zijn het ermee eens dat de reserve niet meer nodig is voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk bedoeld was. 
Maar, gemeente en Milieudienst zijn bezig een Milieubeleidsplan 2011–2014 te schrijven. Hiervoor zijn tot op 
heden geen financiële middelen gereserveerd. Wij zijn van mening dat dit hiaat ingevuld kan worden door de 
reserve milieu om te vormen in een voorziening Milieubeleidsplan. 
 
Aldus ondertekend door de fracties van GL, CDA en PvdA." 
 
De GL-fractie kan ermee instemmen om de reserve in principe in te trekken omdat de bestemming waarvoor die 
reserve was ingesteld niet meer nodig is. Zij vindt het een hiaat dat voor het Milieubeleidsplan 2011-2014 geen 
reserve is voorzien en daarom wil zij graag de reserve die hier afgeschaft wordt omvormen voor dat Milieubeleids-
plan.  
 
De Voorzitter merkt op dat er ook een amendement is inzake de NUON van CDA, PvdA en BBL: 
 

"Amendement 2 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp, in vergadering bijeen dd 5 september 2011; 
 
Ondergetekenden stellen voor het beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 
 
Toe te voegen: 
"2. …, waarbij aan de algemene reserve verkoop aandelen NUON rente wordt toegerekend gebaseerd op het 

rentepercentage dat de BNG rekent over een 6-maands deposito." 
 
Toelichting 
De gelden die Leiderdorp ontvangen heeft inzake de verkoop aandelen NUON zouden conform eerdere 
raadsafspraken op deposito worden weggezet om zodoende het verlies aan dividend gedeeltelijk te compenseren. 
Echter, de liquide situatie verhindert dit en wij 'lenen' dit geld aan onszelf. Om deze reden zou aan het 
(boekhoudkundige) saldo van de nog niet bestemde middelen dat in deze reserve is gestort dus rente dienen te 
worden toegerekend. Het voorgestelde rentepercentage is conform art.13b uit de verordening 212. 
Door in het voorliggende voorstel geen rente toe te rekenen aan deze reserve zouden wij in de toekomst met een 
groter tekort in de begroting worden geconfronteerd wanneer deze reserve wordt ingezet op een project.  
 
Aldus ondertekend door de fracties van CDA, PvdA en BBL." 
 
De CDA-fractie merkt op dat dit een uitzonderingssituatie is en dit geld zal op een gegeven moment ingezet 
worden, maar tot die tijd is het niet meer dan logisch dat hier rente aan toegerekend wordt. Daarnaast is dit ook zo 
besproken toen NUON aan de orde was.  
 
De PvdA-fractie is mede-ondertekenaar van beide amendementen en zij sluit zich aan bij de toelichtingen die 
erbij gegeven zijn. Voor de rest kan zij zich vinden in het stuk. Overigens is op het ingediende amendement 2 de 
naam van mevrouw Van Reijn niet goed gespeld; dat dient te worden aangepast.  
 
De D66-fractie zegt dat amendement 1 indruist tegen de gedachte van het samenvoegen van reserves. Het 
Milieubeleidsplan dat door de Milieudienst wordt ontwikkeld, kent de raad nog niet en daar is ook nog niet over 
gediscussieerd. Het zou dus wat prematuur zijn daar nu al een voorziening voor in het leven te roepen. Als dat 
nodig is tzt dan zou uit de algemene reserve een voorziening getroffen kunnen worden en dat zal zij ook 
ondersteunen. De voorziening was bedoeld om financiële schommelingen op te kunnen vangen en de Milieudienst 
heeft bewezen dat zelf te kunnen doen, dus deze voorziening kan nu afgeschaft worden.  
Tav amendement 2 zegt zij, dat er voldoende onderwerpen ter discussie hebben gestaan in de raad waarbij werd 
gezegd: dat geld van de NUON hebben wij hier hard bij nodig. Het kan best zijn dat dat geld in de 
begrotingsdiscussie van 2012 ingezet wordt. Het lijkt haar pragmatischer die rentetoerekening nu dus niet te doen. 
Zij is tegen dit amendement.  
 
De VVD-fractie kan instemmen met de nota. Zij is benieuwd hoe het Milieubeleidsplan er straks uit gaat zien maar  
zij kan de redenering van D66 volgen: het is wat voorbarig daar nu al geld voor te reserveren. Om nu alvast een 
voorziening te treffen voor een nog vast te stellen Milieubeleidsplan lijkt haar niet goed.  
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Vwb amendement 2 wil zij eerst de reactie van het college horen. 
 
De BBL-fractie steunt het voorstel nadat het is aangepast met de beide amendementen.  
 
Wethouder Van der Eng zegt dat de insteek van dit besluit was een kam te halen door alle spaarpotten die er zijn 
en die in lijn te brengen met de zojuist aangenomen programma-indeling, die voor vier jaar gehanteerd zal 
worden. Tav amendement 1 stelt hij dat die reserve niet meer nodig is dus die kan vrijvallen. Mocht het zo zijn dat 
het college er niet uitkomt bij de begroting vwb het Milieubeleidsplan dan zal hij dat tijdig melden en om extra 
middelen vragen. Hij begrijpt dat er een meerderheid is voor dit amendement.  
Vwb amendement 2 verbaast het hem dat zowel VVD als CDA p.13 van het rapport van J.E. Consultancy niet 
meer voor de geest hebben. Daarin staat dat de gemeente terecht geen rente toerekent aan reserves omdat dat 
niet nodig is aangezien periodiek de noodzakelijke omvang van reserves wordt bepaald. Hij ontraadt dit 
amendement dan ook met klem, mede aangezien dit ingrijpt in de liquiditeitsplanning van het college. Overigens 
wordt het geld niet zomaar op een rekening courant gezet maar op een renterekening, al ligt die rente laag 
momenteel. Alleen aan de bestemmingsreserve W4 wordt 4,5% rente toegerekend.  
 
De GL-fractie handhaaft haar amendement. Ondanks dat zij amendement 2 sympathiek vindt, zal zij het niet 
steunen. Zij heeft veel vragen over de gang van zaken mbt de NUON-reserve maar die zal zij op een ander 
moment stellen.  
 
De CDA-fractie zegt dat haar amendement niets te maken heeft met liquiditeitsplanning want dit gaat alleen over 
een uitzonderingssituatie. Er zijn afspraken gemaakt over de NUON-gelden. Overigens is 0,6% rente over € 7 
miljoen altijd nog een aardig bedrag. Het gaat erom dat de gemeente zich nu rijk rekent en er straks een groter gat 
in de begroting wordt gecreëerd. Zij had anders verwacht van een coalitie die zegt een solide financieel beleid te 
voeren. De rekening naar de toekomst schuiven, getuigt daar niet van. Zij handhaaft haar amendement.  
 
De PvdA-fractie steunt amendement 2, gehoord hebbende het CDA en de Wethouder. Hierover zijn raadsbreed 
afspraken gemaakt waar indertijd behoorlijk aan gehecht werd. Op deze manier ziet zij naar alle kanten uitgaven 
uit die NUON-reserve verdwijnen en daar is zij het niet mee eens.  
 
De VVD-fractie volgt de redenering van het college vwb amendement 2. Het is een vrije reserve die niet is 
toegewezen en die moet dan ook als zodanig behandeld worden. Tav amendement 1 stelt zij voor dat te laten 
vervallen en op het moment dat bekend is wat met dat geld gedaan zal worden dat geld te gaan reserveren.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform amendement 1, waarbij aangetekend wordt dat de fracties van 
VVD en D66 worden geacht tegen te hebben gestemd. Het amendement is hiermee aangenomen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform amendement 2, waarbij aangetekend wordt dat de fracties van 
VVD, D66 en GL worden geacht tegen te hebben gestemd. Het amendement is hiermee verworpen.  
 
Beslist wordt zonder hoofdelijke stemming conform de gewijzigde nota Reserves en voorzieningen; de nota is 
daarmee aanvaard.  
 
13. Vaststellen notulen van de vergaderingen van 27, 28 en 29 juni 2011 en lijst van toezeggingen.  
 
De verslagen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
14. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De D66-fractie verwijst naar het verslag van de commissie Beroep en Bezwaar. Zij constateert een positieve 
ontwikkeling tav het aantal ingediende beroep- en bezwaarschriften. Het lijkt haar goed dat straks ook bij de 
begroting als kengetal mee te nemen.  
 
De CDA-fractie zegt dat voorgesteld wordt de stukken 3, 4 en 5 voor kennisgeving aan te nemen. Dat zijn 
onderwerpen die betrokken moeten worden bij de besluitvorming en dus in de commissie besproken worden. Tav 
punt 6 het pannenkoekenhuis vraagt zij of de procedure al is ingezet. 
 
De Voorzitter stelt voor de punten 3 en 4 te betrekken bij de besluitvorming; punt 5 wordt betrokken bij de 
besluitvorming over de begroting van de GeVuLei.  
 
Wethouder Wassenaar antwoordt dat de procedure mbt de pannenkoekenboerderij nog niet is gestart maar deze 
staat wel op het punt om te starten.  
 
15. Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 22.20h. 
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Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 10 oktober 2011, 
 
De Griffier,         De Voorzitter, 
J.C. Zantingh         M. Zonnevylle 


