
Vragenronde en mededelingen 
D66 heeft vragen gesteld over de Drank- en Horecawet en de PvdA over de Protestants 
Christelijke Schoolvereniging (PCSV). Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/10-
juni/20:00.  
  
Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) 

 De raad bespreekt de gang van zaken die tot de huidige situatie bij de PCSV heeft geleid en 
de financiële en overige consequenties voor de gemeente voor het in stand houden van de 
PCSV.  
Voor alle partijen staat het belang van goed onderwijs voor de kinderen voorop. Een 
meerderheid van de raad (VVD, CDA en GroenLinks) onderschrijft de manier waarop  het 
college van burgemeester en wethouders dat wil bereiken. BBL en PvdA stellen bij motie een 
andere vorm van financiering voor. Alleen D66 steunt deze motie, waardoor de motie  met 12 
tegen 8 wordt verworpen. D66 komt met een ‘motie van aanmoediging’ waarin zij het college 
oproept regie en visie te tonen, met het Ministerie in  gesprek te gaan en de 
verantwoordelijkheid daar te leggen waar die hoort. BBL en PvdA sluiten zich hier bij aan. Na 
een uitgebreide discussie in de raad en de toezegging van het college de raad voortdurend op 
de hoogte te houden van de gang van zaken blijkt er voldoende vertrouwen in de handelwijze 
van het college te zijn en besluit D66 de motie aan te houden. 
 
Verklaring van geen bedenkingen Loswal Zijldijk 
De raad geeft een  verklaring van geen bedenkingen af, zodat de procedure kan worden 
voortgezet voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor de revitalisering van de 
loswal en het intensiveren van het gebruik hiervan.  
 
Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010 
Voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving van de APV voorschriften en 
bepalingen is het van belang dat zij consequent en effectief kunnen worden gehanteerd. 
Vanuit dat oogpunt is een aantal wijzigingen en aanpassingen nodig.  
De raad stemt in met een deel van een amendement (tekstwijziging) van GrL over het 
plaatsen van containers. D66 dringt er bij motie op aan dat de burgemeester in de Leidse 
Regio tot beleidsregels komt voor frequent uitgeoefende bevoegdheden met criteria hoe en 
wanneer deze toegepast worden en een jaarlijkse rapportage aan de raad over het gebruik 
van de burgemeestersbevoegdheden. Na toezeggingen van de burgemeester brengt D66 de 
motie niet in stemming, maar wacht de eerste rapportagecyclus af. 

 
De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2013 en de bijbehorende specifieke 
Kredietaanvragen 
De raad stelt de GIG 2013 (mutatiedatum 01-05-13) inclusief bijbehorende grondexploitaties 
en financiële investeringsoverzichten vast als financieel kader voor de ruimtelijke projecten. 
De VVD roept het college op de GIG voortdurend te blijven optimaliseren. 
 
Holland Rijnland ontwerpbegroting 2014 en verzoek tot indiening zienswijze  
De raad stelt de concept- reactie op de begroting  Holland Rijnland vast. 

 
Servicepunt71 jaarstukken en begroting 2014 
De raad stemt met een tekstuele aanvulling vanuit de VVD in met de concept- reactie richting 
SP71. De grote uitdaging voor SP71 in de komende jaren is krimpen om op die manier de 
taakstelling waar te maken. De raad constateert dat SP71 daar op een goede manier mee 
bezig is. 
 
Omgevingsdienst West-Holland jaarrekening 2012 en begroting 2014  
De raad stemt in met de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de ODWH. De raad is van mening  
dat reserves moeten worden uitgekeerd of in elk geval gemaximeerd. In december zal de afgesproken 
10% bezuiniging nog worden verwerkt. Het college kom dan met een oplegnotitie richting raad. 

 
Oude Rijnzone ontwerpbegroting 2014 



De raad stelt de reactie in de richting richting van Oude Rijnzone vast en complimenteert het 
college met de resultaten tot nu toe inzake de uitplaatsing Vliko.  
 

 
 
 
 


