
Kort verslag van de raadsvergadering van 10 september 2012 
 
Vragenronde en mededelingen 
PvdA/BBL/CDA hebben een vraag gesteld over een brief van het college over de uitvoering van de 
NUON-motie. Vraag en antwoord kunt u lezen op: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/10-september/20:15. 

 
Benoeming en beëdiging leden van de rekenkamer Leiderdorp 
De raad herbenoemt mevrouw I.C. Gerrits uit Leiden als lid van de Rekenkamer. De raad benoemt 
mevrouw J.H.C. van Veldhuizen uit Gouda en de heer G. Baak uit Den Haag als nieuwe leden van de 
Rekenkamer. De voorzitter beëdigt de nieuwe rekenkamerleden. 

 
Onderzoek geloofsbrieven 
Een commissie bestaande uit mevrouw Van Reijn en de heren Joosten en Staal onderzoeken de 
geloofsbrieven van de heer Van Jaarsveld (CDA). De commissie meldt dat de geloofsbrieven in orde 
bevonden zijn. 
 
Afscheid raadslid mevrouw Tax (CDA) 
Mevrouw Tax verlaat de raad in verband met haar verhuizing naar Leiden. De voorzitter en twee 
fractievoorzitters spreken haar toe en danken haar voor haar inzet voor de Leiderdorpse burgers. Op 
haar beurt dankt mevrouw Tax de raad voor de samenwerking. 

 
Beëdiging raadslid de heer van Jaarsveld (CDA) 
De voorzitter beëdigt de heer Van Jaarsveld en heet hem welkom in de raad. 
 
Bestemmingsplan Oude Dorp 
Een inspraakreactie van ACL is bij het agendapunt in het Raadsinformatiesysteem geplaatst: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/10-september/20:15. 
De raad stelt de nota zienswijzen, een aantal wijzigingen in de Toelichting, Verbeelding en Regels 
bestemmingsplan en het bestemmingsplan Oude Dorp gewijzigd vast.Wat betreft café De Koning 

roept de raad het college bij motie op om: 
- op korte termijn in overleg met de omwonenden de aard en omvang van de overlast te 

inventariseren; 
- met bewoners af te spreken waar zij met klachten terecht kunnen;  
- op korte termijn met de uitbater van het café afspraken te maken over de sluitingstijd, 

geluidproductie en parkeren hoe daar mee om te gaan; en de wijze waarop gehandhaafd zal 
worden.  

en verzoekt het college  
- de raad binnen drie maanden hierover te berichten. 

BBl vindt deze motie overbodig na de toezegging van de burgemeester dat zij aan de slag gaat met 
het in kaart brengen van en aanpakken van de situatie en stemt tegen. D66 en Groenlinks kondigen 
aan dat zij initiatief gaan nemen tot het opzetten van een monumentenbeleid. 
  
IVVP Uitvoeringsplan 
De heer Dolle spreekt namens de Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode in op dit punt en de heer 
Kroes namens de Van Lennepdreef/Langendijkdreefgroep.  
Deze inspraakreacties en die van de Bewonersvereniging Holtlant zijn bij het agendapunt in het 
Raadsinformatiesysteem geplaatst: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/10-
september/20:15 
De raad stemt in met het uitvoeringsplan IVVP 2012 en de daaruit voortvloeiende 
begrotingswijzigingen. GroenLinks stemt tegen de punten 1 en 3 van het besluit. GroenLinks is tegen 
het IVVP als geheel, omdat het Engelendaal niet wordt teruggebracht naar twee keer één rijstrook, 
maar is het wel eens met de voorstellen die quick wins opleveren en wil daar ook geld voor 
beschikbaar stellen. 
D66 trekt een amendement over ‘overige kruispunten Engelendaal’ in nadat het college heeft 
toegezegd dat dit bij de verdere uitwerking van de plannen opnieuw aan de orde komt. 



Een motie van D66 over het bevorderen van het omleiden van verkeer buitenom Leiderdorp krijgt 
unaniem steun in de raad. 
Op verzoek van de commissie Ruimte van 28 augustus heeft het college de maatregel “opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg’ geschrapt uit het IVVP. De coalitiepartijen zijn echter 
van mening dat zij op basis van de nu beschikbare gegevens niet verantwoord kunnen kiezen voor het 
al dan niet handhaven van het vrachtwagenverbod. Zij dringen er bij motie van D66 bij het college op 
aan op korte termijn nader onderzoek te doen, te komen met actuele meetgegevens en de gevolgen 
van al dan niet handhaven van het vrachtwagenverbod in kaart te brengen. Dit onderzoek mag geen 
extra kosten met zich meebrengen en de uitvoering van het IVVP niet vertragen. Het college zegt dit 
toe. BBL/CDA/PvdA zijn tegen de motie. 
 
Bestemmingsplan Nieuw Centrum 
De  raad gaat akkoord met de brief naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak om de 
gebreken in het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan Nieuw-Centrum te herstellen. GroenLinks 
stemt tegen vanwege de verkeerskundige maatregelen die worden genomen. 

 
Begrotingswijziging 2, boekjaar 2012 
De raad stemt in met deze wijzigingen in de begroting zodat het verwachte saldo weer actueel is.  

 
Beleidsplan schuldhulpverlening 
De raad stelt het beleidsplan Schuldhulpverlening vast. Met het vaststellen van het beleidsplan wordt 
beoogd de effectiviteit en efficiency van de gemeentelijke schuldhulpverlening te vergroten, tegen een 
achtergrond van een mogelijk toenemende hulpvraag en gelijkblijvende financiële middelen. Het 
betreft een wettelijke verplichting. De raad dringt er bij het college op aan de resultaten van de 
schuldhulpverlening mee te nemen in de rapportage van de gezamenlijke sociale dienst 
Leiden/Leiderdorp, de prestatieafspraken voor 2013 duidelijk vast te leggen en meer meetpunten aan 
te brengen. 
 
Holland Rijnland 6

e
 wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) 

De raad stelt de 6
e
 wijziging van de GR Holland Rijnland vast. 

Het betreft een actualisatie door een aantal wijzigingen in verband met aanpassing aan de praktijk of 
betere toepasbaarheid.  
 
Intrekken Kadernota Inkopen en Aanbesteden 2008 gemeente Leiderdorp  
Het nieuwe aanbestedingsbeleid is vastgesteld door alle Colleges van burgemeester en 
wethouders van de vier gemeenten van het samenwerkingsverband Servicepunt71 en 
door het bestuur van Servicepunt71 zelf voor de eigen organisatie. De raad trekt de Kadernota in. 
Daarna zullende beleidsregels voor Leiderdorp bekendgemaakt worden. 
 
Actualisatie verordeningen raad en raadscommissies  
De  raad stelt de aangepaste verordeningen vast. 
 
 
 


