
Raadsvergadering 2 april  2012 

 
Vragenronde en mededelingen 
GroenLinks heeft vragen gesteld over het gemeentelijk bomenbeleid, beleidsafspraken GHS en 
Engelendaal, BBL over ongelukken op het Engelendaal. Vragen en antwoorden staan in ons 
raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/2-april/20:00. 
 
Benoeming mevrouw M. Breedveld als burgerraadslid  
De raad benoemt mevrouw M. Breedveld als burgerraadslid voor de VVD. 
 
Bestemmingsplan Bloemerd 
De raad stelt de herziening van het bestemmingsplan voor plangebied Bloemerd vast. In dit 
bestemmingsplan zijn uitwerkingen en wijzigingen meegenomen en is nieuw beleid opgenomen. 

 
Parkeerbeleidsplan 2012-2020  
De raad stelt – met een kleine tekstwijziging in het besluit -  het Parkeerbeleidsplan (2012-2020) vast. 
 
Vestiging basisschool voor speciaal onderwijs 
De raad gaat akkoord met de vestiging van een basisschool voor Speciaal Onderwijs in de gemeente 
Leiderdorp en stelt vanaf 2014 voor 15 schooljaren € 100.000- beschikbaar als huur voor deze 
vijfklassige basisschool voor Speciaal Onderwijs. GroenLinks en BBL stemmen, i.v.m. milieuaspecten, 
tegen vestiging van de school zo dicht bij de snelweg. 
 
Zienswijze Concept Kantorenstrategie Holland Rijnland 
De raad gaat akkoord met de aangepaste de zienswijze waarin het Leiderdorpse standpunt over de 
regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 is verwoord. 
De raad gaat mee met een suggestie van de VVD om met een ambtelijke werkgroep de kantoren in 
kaart te brengen en samen met Rijnhart Wonen te beoordelen in hoeverre deze geschikt kunnen 
maken voor (starters)woningen. Het college zegt toe voor de zomer aan te geven hoe zij dit project 
gaanpakken en hoe het tijdpad er uit ziet. 

 
Cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012-2015 
De raad stelt de uitgangspunten van het cultuurbeleid zoals uitgewerkt in de cultuurnota Cultuur in 
Leiderdorp 2012-2015 vast en gaat akkoord met de uitwerking van het cultuurbeleid conform deze 
uitgangspunten. Met uitzondering van de VVD gaat de raad akkoord met een amendement 
(tekstwijziging) van GroenLinks en BBL waarin o.a. de kwaliteit en de samenwerking nog eens extra 
wordt benadrukt. Daarnaast gaat de raad akkoord met de financiële verantwoording en onttrekking 
van de benodigde middelen aan de reserve kunst en cultuur;  
De raad stemt in met de bijbehorende begrotingswijzigingen. 
 
Richtinggevende kaders afvalverwerking 
De GR Gevulei houdt op te bestaan nadat de verwerkingscontracten voor G.F.T.- 
afval (31-12-2013) en huishoudelijk restafval inclusief grof (31-12-2015) stoppen. 
De raad stelt de kaders vast voor toekomstige nieuwe verwerkingscontracten.  
De raad roept het college bij motie op om voor het zomerreces te komen met een verslag over de 
voortgang van de oprichting van een recyclebank in de Leidse regio.Het college zegt toe met een 
voorstel naar de raad te komen als de financiële onderbouwing rond is. 
 
Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp 2012 
De raad stelt de Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp 
2012 vast en laat deze met terugwerkende kracht in werking treden op 1 januari 2012. 

 
Herstructureringsfaciliteit DZB 
De raad stemt in met het herstructureringsplan van DZB en stelt een eenmalige bijdrage beschikbaar 
voor de uitvoering. De PvdA stemt om principiële redenen tegen. Het college zegt toe de rapportages 
van DZB aan de raad ter beschikking te stellen. 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/2-april/20:00


Wijzigingsverordening Brandbeveiligingsverordening 2010 
De raad stelt de wijzigingsverordening Brandbeveiligingsverordening 2010 vast. 
 
Correctie reserve Nuon 
De raad besluit in boekjaar 2011 € 1.007.232 uit de reserve verkoopopbrengst aandelen Nuon te 
onttrekken ten behoeve van de verlaging van de lening Vattenfall. Doel hiervan is de administratieve 
fout met betrekking tot de verwerking van de verkoopopbrengst Nuon aandelen, zoals besproken in de 
raad van 6 februari 2012, administratief te corrigeren in boekjaar 2011.  
 
Omgevingsdienst West-Holland toetreding gemeente Lisse tot gemeenschappelijke regeling 
De raad gaat akkoord met toetreding van de gemeente Lisse met ingang van 1 juni 2012 tot de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. 

 
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder 
Op basis van artikel 36a eerste lid van de Gemeentewet moeten wethouders op de dag dat zij tot 
wethouder worden benoemd voldoen aan het vereiste van ingezetenschap. Met ingang van 18 april 
2011 verleende de raad de ontheffing voor de duur van een jaar. De raad verlengt de ontheffing voor 
een jaar. BBL roept de wethouder op spoedig in Leiderdorp te komen wonen. 
 
 

 
 
 


