
Raadsvergadering 13 mei 2013 

 
 
Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Benoeming burgerraadslid voor het CDA 

 
5. Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) 

De vraag aan de raad is, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2012, maximaal 
€ 150.000 van de reserve Sociaal Beleid beschikbaar te stellen voor het begeleiden van werk 
naar werk van boventallige medewerkers van de PCSV. 
 

6. Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 
Dit  voorstel biedt ondernemers maximale ruimte door het aantal koopzondagen vrij te geven. 
Dit betekent dat gedurende het jaar iedere zondag de winkels in Leiderdorp geopend mogen 
zijn. De openingstijden zijn gedurende de week gelijkgesteld (tussen 06.00 uur – 22.00 uur). 
De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. 
 

7. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 
In deze nota zijn de doelen van de gemeente op het gebied van de bescherming en 
bevordering van de gezondheid voor de komende vier jaar beschreven. De vraag aan de raad 
is deze nota vast te stellen. 
 

8. Begrotingswijziging 2, boekjaar 2013 
In dit voorstel is de vraag aan de raad deze begrotingswijziging vast te stellen. De 
belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

 verwerking resultaatbestemming uit begrotingswijziging 4, boekjaar 2012 

 verwerking decembercirculaire 2012. 
 

9. Instructie Raadsgriffier Gemeente Leiderdorp 2013 
De wijzigingen in dit voorstel betreffen technische aanpassingen die verband houden met de 
instelling van de werkgeverscommissie voor de griffie. De vraag aan de raad is de instructie 
vast te stellen. 
 

10. Afrekening fractiegelden 2012 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de bedragen vast te stellen van de uitgaven van de  
raadsfracties in 2012. 
 

11. Verordening Rekenkamer 2013 
De wijzigingen in dit voorstel betreffen aanpassingen aan de praktijk. De vraag aan de raad is 
de verordening vast stellen. 
 

12. Lijst van toezeggingen  
 

13. Ingekomen stukken  
 

14. Sluiting 
 



 
Leiderdorp, 25 april 2013 
De voorzitter van de raad, 
 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 26-04-2013 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 25 april 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 4.1 van de Verordening op de raadscommissies 2012; 

 

 

b e s l u i t: 

te benoemen als burgerraadslid voor het CDA 

de heer G.P. Schipaanboord 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 mei 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 25-04-2013 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Te benoemen als burgerraadslid de heer G.P. Schipaanboord 

 

 

1 Inleiding 

Het CDA stelt voor te benoemen tot burgerraadslid: 

G.P. Schipaanboord (Geert) 

Marjoleintuin 10 

2353 PK Leiderdorp 

 

De verordening op de raadscommissies (2012) biedt ruimte om burgerraadsleden te 

benoemen die inzetbaar zijn voor verschillende raadscommissies. 

 

2 Beoogd effect 

Door het benoemen van de heer Schipaanboord heeft het CDA vier burgerraadsleden om 

roulerend in te zetten voor de raadscommissies. 

 

3 Argumenten 

De verordening op de raadscommissies (2012) biedt ruimte om burgerraadsleden te 

benoemen die inzetbaar zijn voor verschillende raadscommissies. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
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5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor het deelnemen aan commissievergaderingen ontvangen burgerraadsleden een 

vergoeding conform de verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en 

commissieleden gemeente Leiderdorp 2011. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 
 
 
Bijlagen: Inlichtingenformulier 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 29-04-2013 

Onderwerp:  bijdragen aan voorkomen 

faillissement PCSV 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, nr. 2013i00700; 

gelet op het bepaalde in artikel 191 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2012, maximaal € 150.000 van de 

reserve Sociaal Beleid beschikbaar te stellen voor het begeleiden van werk naar 

werk van boventallige medewerkers van de PCSV. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 mei 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 29-04-2013 

Onderwerp:  bijdragen aan voorkomen 

faillissement PCSV 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2012, maximaal € 150.000 van de 
reserve Sociaal Beleid beschikbaar te stellen voor het begeleiden van werk naar werk 
van boventallige medewerkers van de PCSV. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Om bij te dragen aan het voorkomen van het faillissement van de Leiderdorpse 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV), heeft het college besloten 

vorderingen op de PCSV voor een totaal van € 245.000 met vijf jaar uit te stellen. 

Deze worden niet kwijtgescholden. En het college neemt dat deel van de investering 

in de uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool van de PCSV over waarvoor het 

garant staat. In ruil voor de € 285.000 die de investering nog vertegenwoordigt, krijgt 

het college enkele lokalen in het schoolgebouw in eigendom, die het kan verhuren 

aan een kinderopvanginstelling waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd. 

Dekking hiervoor heeft het gevonden binnen de begroting. Verder wil het college 

maximaal € 150.000 beschikbaar stellen voor het begeleiden van werk naar werk 

van boventallige medewerkers van de PCSV. Het ziet hiervoor een 

dekkingsmogelijkheid in de reserve Sociaal Beleid en vraagt hiervoor toestemming 

aan uw raad. 

1.b Voorgeschiedenis 

De Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) verkeert in financieel zeer 

zwaar weer door verkeerde keuzes die het de afgelopen jaren heeft gemaakt. De 

tekorten van de Vereniging zijn veroorzaakt door de eigen investering van 

€ 900.000 in de uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool en door het uit de pas 

laten lopen van het lerarenbestand met het dalende leerlingenaantal. De financiële 

malaise kwam aan het licht toen het schoolbestuur de Driemaster moest sluiten. 

Kort daarna werd bekend dat de PCSV onder verscherpt financieel toezicht van de 

Inspectie van het Onderwijs was geplaatst en zocht het Ministerie contact met de 
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gemeente om in gezamenlijkheid te zoeken naar manieren waarop faillissement 

afgewend kon worden. Met het schoolbestuur, de afdeling Financiën van het 

Departement van OCW en de Inspectie van het Onderwijs zijn we intensief in 

gesprek gegaan over hoe we zouden kunnen voorkomen dat het schoolbestuur 

failliet gaat. Gezond maken van de financiële situatie door forse personeelsreductie 

was vereist. Verlaging van de schuld zou de last van de PCSV verlichten. 

Versterken van het bestuur, vergroten van klassen en doelmatiger met ruimte 

omgaan zonder aan kwaliteit in te boeten zijn harde voorwaarden. Maandag 22 april 

heeft de PCSV een ledenvergadering gehad, waarin de opgave waar het bestuur 

voor staat is besproken. Hier is door de leden kritisch, maar wel positief op 

gereageerd. Zij accepteren de richting die het bestuur in moet slaan en beseffen dat 

er nog moeilijke tijden komen. Een van de eerste stappen die moeten worden gezet 

(een voorwaarde) is het omzetten van de Vereniging naar een Stichting. 

 

Door de maatregelen van de gemeente neemt het risico op faillissement af. Maar er 

is veel meer nodig. Het Ministerie van OCW is, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor 

de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs, bereid een lening aan de PCSV te 

verstrekken. Het eist daarvoor ingrijpende bezuinigingen van het bestuur met name 

op personeel gebied. En het verbindt strikte voorwaarden aan de lening met name 

op het vlak van professionalisering van het bestuur, toezicht (door de Inspectie) en 

saneringsdiscipline. Die ziet het het beste gewaarborgd door de PCSV in sterk 

afgeslankte vorm een doorstart te laten maken. Dit verhoogt de druk op de kwaliteit, 

maar de Inspectie is er van overtuigd dat deze met de juiste veranderingen te 

garanderen is. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het voorkomen van het faillissement van het schoolbestuur hangt samen met het 

onderwijs(huisvestings)beleid, dat het bieden van passende onderwijshuisvesting in 

de eigen wijk tot doel heeft als ook het faciliteren van kinderopvang in scholen waar 

mogelijk en in geval van leegstand. Bij een faillissement verspreiden de leerlingen 

zich over andere scholen en ontstaat er onzekerheid over het eigendom van de 

schoolgebouwen. Dit kan leiden tot aanvragen voor uitbreiding en eerste inrichting / 

leermiddelenpakket, waar de gemeente verplicht is in te voorzien. 

Het beschikbaar stellen van middelen voor het begeleiden van werk naar werk van 

boventallige medewerkers van de PCSV hangt direct samen met Sociaal Beleid en 
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meerbepaald de Wet op het Participatiebudget die het mogelijk maakt deze 

voorziening te treffen. 

 

2 Beoogd effect 

Bijdragen aan het voorkomen van het faillissement van een lokaal schoolbestuur -de 

Protestants Christelijke Schoolvereniging- en daarmee grip krijgen op de financiële en 

maatschappelijke risico’s die de gemeente bij een faillissement zou lopen. 

 

3 Argumenten 

1.1 De Wet Participatiebudget biedt de mogelijkheid om voor specifieke gevallen zoals de 

gedwongen personeelsreductie bij de PCSV een voorziening te treffen. 

Er is voldoende ruimte in de reserve Sociaal Beleid om deze voorziening in het leven te 

roepen. Uit de jaarrekening 2012 zal blijken, zoals ook in de prognosebrief van de 

jaarrekening wordt opgenomen, dat de reserve sociaal beleid in 2012 is aangevuld tot aan 

het plafond van € 750.000. Deze aanvulling is het gevolg van de afrekening van de 

subsidie inburgering 2007-2008.  Hiermee is er dekking aanwezig om eenmalig een 

bedrag van € 150.000 te kunnen besteden aan de begeleiding naar nieuw werk. Het 

schoolbestuur heeft zelf € 225.000 opgenomen voor reductie van personeel. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De gemeente komt de PCSV tegemoet om de risico’s af te dekken die zij loopt bij een 

faillissement van de PCSV. 

Meer dan bijdragen aan het voorkomen van het faillissement door deze maatregelen te 

treffen, de PCSV door een externe te laten adviseren en door toezicht te houden via het 

Ministerie van OCW kan de gemeente echter niet. Als het Ministerie na verloop van tijd van 

oordeel is dat de PCSV niet snel genoeg de saneringsdoelstellingen haalt, kan het alsnog 

de betalingen aan het schoolbestuur stop zetten en kan de Stichting dan alsnog failliet 

gaan. 

 

In principe is financiële gelijkstelling aan de orde. 

Financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen volgt uit artikel 23 van de 

Grondwet. Artikel 140 van de Wet op het Primair Onderwijs biedt een gemeente de 

mogelijkheid om na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs een Verordening 

materiële en financiële gelijkstelling onderwijs op te stellen ter vervanging van de 

Overschrijdingsregeling openbaar onderwijs. Deze Verordening is een instrument om 
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aanvullend beleid te voeren met betrekking tot personele en materiële voorzieningen voor 

het openbaar en bijzonder onderwijs, zonder dat daarop het automatisme van de 

overschrijdingsregeling van toepassing is. De gemeente Leiderdorp heeft zo een 

Verordening niet, omdat wij geen aanvullend beleid ten aanzien van een van de 

schoolbesturen kennen. 

Wij zijn in dit geval van mening dat de gemeente de andere schoolbesturen niet op 

eenzelfde wijze als de PCSV tegemoet hoeft te komen. De gemeente doet geen extra 

uitgaven aan personele of materiële voorzieningen voor de PCSV. Twee vorderingen die 

de gemeente op de PCSV heeft, worden niet kwijt gescholden, maar uitgesteld. Voor de 

overname van de investering krijgt de gemeente ruimte in de Willem de Zwijgerschool van 

het schoolbestuur in eigendom en de PCSV lost hier in één keer de lening bij de bank mee 

af, zodat bij een eventueel faillissement de gemeente niet nogmaals voor deze kosten 

komt te staan. De middelen die wij beschikbaar willen stellen voor de begeleiding van werk 

naar werk ten slotte, komen individuele medewerkers ten goede die boventallig zijn. Het 

schoolbestuur kan hier geen aanspraak op maken. 

 

De andere schoolbesturen –Stichting OBSG, Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 

Reformatorische Grondslag, SCOL en Stichting Montessorionderwijs Zuid Holland- zullen 

met een brief over deze maatregelen worden geïnformeerd en over de bijzondere 

omstandigheden waaronder de gemeente hiertoe is over gegaan. 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De vorderingen op de PCSV zijn met 5 jaar uitgesteld.  

Ze worden in de jaarrekening 2012 als dubieus opgenomen, omdat wij de inkomsten 

vooralsnog niet verwachten. Dit betekent voor 2012 een nadeel van € 245.000. De 

vorderingen worden evenwel niet kwijtgescholden. In een overeenkomst met de PCSV 

wordt vastgelegd dat deze in 2018 alsnog worden gevorderd. 
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Overname deel van de investering in de uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool  

De vordering op de OKV middelen is zoals hiervoor beschreven als dubieuze vordering in 

2012 verwerkt. In de begroting zijn de OKV middelen als investering opgenomen. De 

bijbehorende kapitaallasten vallen nu vrij (€ 15.315), omdat de OKV middelen ook in de 

toekomst niet door de PCSV worden ingezet. Deze vrijgevallen kapitaallasten worden ter 

dekking ingezet voor de kapitaallasten van de overname van de investering (€ 17.475). 

Het college is hiertoe conform de Financiële verordening 2013, artikel 6 geautoriseerd. 

Daarnaast wordt een klein bedrag (€ 2.160) van de post onderwijshuisvesting hiervoor 

ingezet, waarmee alle kapitaallasten zijn afgedekt. 

Het gedeelte van het gebouw wordt overgenomen voor een bedrag van € 285.000. Dit 

bedrag is de lening van € 300.000 verminderd met 2 jaar afschrijving. De PCSV lost de 

lening bij de RABObank waarvoor de gemeente garant staat in één keer af, zodat de 

gemeente bij een eventueel faillissement hier niet nogmaals mee wordt geconfronteerd. 

 

Inzet reserve sociaal beleid 

Uit de jaarrekening 2012 blijkt, zoals ook in de prognosebrief van de jaarrekening is 

opgenomen, dat de reserve sociaal beleid in 2012 is aangevuld tot aan het plafond van 

€ 750.000. Deze aanvulling is het gevolg van de afrekening van de subsidie inburgering 

2007-2008.  Hiermee is er dekking aanwezig om eenmalig een bedrag van maximaal 

€ 150.000 te kunnen besteden aan de begeleiding naar nieuw werk. 

 

8 Evaluatie 

De PCSV staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast 

dient zij aan het Ministerie te rapporteren over de doelstellingen om op momenten waarop 

zij deze nodig hebben, delen van de lening tot hun beschikking te krijgen. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 26-03-2013 

Onderwerp:  Verordening Winkeltijden 

Leiderdorp 2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college, nr. 2013i00533, d.d. 27 maart 2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 22 april 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 
Vast te stellen: de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013  
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen. 
Deze verordening verstaat onder: 

a. wet:  het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet 
   (TK 32 412) ; 
b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede 

Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, en 19.00 uur 
dagen: Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december. 

 

Artikel  2  Vrijstelling winkelopeningsverbod op zon- en feestdagen. 
 
De verboden vervat in artikel 2, lid 1, onder a. en b. van de wet, gelden niet op de zon- 
en  feestdagen van het kalenderjaar, tussen 06.00u en 22.00u.  
 
 
Artikel 3  Ontheffing verbod openstelling op werkdagen, zon- en feestdagen tussen  
               22.00u  en 06.00u. 
 

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing 

verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking 

hebben op werkdagen en zon- en feestdagen tussen 22.00u en 06.00u . 



Pagina 2 van 3 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013I00535   Agendapunt 6 

 2013 BESLUITEN   

2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de 

openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig 

wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel . 

 
 
Artikel  4  Beslistermijn aanvraag ontheffing  

1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om 

ontheffing binnen 8 weken. 

2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten 

hoogste 8 weken verdagen. 

 

Artikel  5  Overdracht van de ontheffing 

1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen 

toestemming van het college van burgemeester en wethouders. 

2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde 

ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk 

mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding 

van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende. 

 

Artikel  6  Intrekken of wijzigen van de ontheffing 

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen 
indien: 

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; 

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten 

opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen 

dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de 

belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist; 

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in 

een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare 

orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; 

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of 

worden nagekomen; 

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin 

gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een 

redelijke termijn; 

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt. 

. 
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Artikel  7  In werking treden 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag dat (artikel 3 van) het  

initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet  (TK 32 412) in werking 

treedt.   

2. De Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 wordt op de in het eerste lid 

genoemde datum ingetrokken. 

 

Artikel  8  Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Winkeltijdenverordening Leiderdorp 

2013.  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 mei 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp,  

Onderwerp:  Verordening Winkeltijden 

Leiderdorp 2013 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 met daarin de belangrijkste 
punten: 
- Het aantal koopzondagen in Leiderdorp wordt vrijgegeven 
- De winkeltijden worden gedurende de week tussen 06.00-22.00 uur vrijgegeven 
- Voor een openstelling tussen 22.00-06.00 uur (nachtopenstelling) is ontheffing 

noodzakelijk 
- De verordening treedt in werking op het moment dat de gewijzigde Winkeltijdenwet in 

werking treedt 
2. In te trekken de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 op het moment dat de 

Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 in werking treedt 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In het huidige regeerakkoord is een verruiming van het aantal koopzondagen opgenomen: 

“De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven. Het is aan gemeenten om 

desgewenst nadere regels te treffen.” Nog voor het aantreden van het kabinet was een 

dergelijk initiatief al door de Tweede Kamer behandeld, maar is vanwege onvoldoende 

steun (geen meerderheid in de Tweede Kamer) gestrand. Met het aantreden van het 

huidige kabinet is dit initiatiefvoorstel (Kamerstukken 32 412) nieuw leven ingeblazen. De 

strekking ervan is om de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de 

verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen te verruimen. De 

gemeenteraad kan bij verordening besluiten over de toewijzing van het aantal 

koopzondagen per jaar.  

De beperkingen die in de huidige Winkeltijdenwet zijn opgenomen, worden hiermee 

opgeheven. Deze beperkingen zijn: 

• Het toekennen van maximaal 12 koopzondagen per jaar; 

• De toeristische bepaling (minimaal 100.000 toeristen per jaar); 

• Het maximaal 1 op 15.000 inwoners geopend hebben van een supermarkt op  
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 zondag vanaf 16.00 uur; 

• Het wegnemen van onduidelijke definitie van bijv. de bepaling “bijzondere  

 gelegenheden van tijdelijke aard”  

 

Deze genoemde beperkingen, uitgezonderd de toeristische bepaling, zijn eveneens in de 

huidige Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 opgenomen. 

 

Het initiatiefvoorstel ligt op dit moment ter behandeling in de Eerste Kamer. De 

verwachting is dat de nieuwe Winkeltijdenwet per 1 juli aanstaande in werking treedt. 

 

Met ons coalitieakkoord willen we de maximale wettelijke mogelijkheden benutten voor de 

koopzondagen. De voorliggende wetswijziging biedt voor ons de gelegenheid om hierop in 

te spelen. In lijn met het initiatiefvoorstel hebben we een nieuwe Verordening Winkeltijden 

opgesteld die we aan u aanbieden. 

 

Op het moment van schrijven is er nog geen VNG-model beschikbaar. De reden om de 

nieuwe verordening aan u aan te bieden, is om naar de geest van de wet te handelen 

zodra deze in werking is getreden. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In 1996 is de Verordening Winkeltijden Leiderdorp vastgesteld. Tot de huidige 

collegeperiode heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid tot uitbreiding 

van het aantal koopzondagen. 

 

Ter uitvoering van het huidige collegeprogramma is in 2011 en 2012 beleid vastgesteld: 

- Een beleidsnota over de zondagavondopenstelling van supermarkten (collegebesluit 2 

augustus 2011). Gedurende het kalenderjaar mag één supermarkt op zondagavond tussen 

16.00 – 20.00 uur geopend zijn. Loting heeft de volgorde van openstelling bepaald. 

- Een beleidsnota over de bepaling “bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard” (besluit 

college 10 januari 2012). In dit beleid wordt een koppeling gelegd met grootschalige 

evenementen die, vanwege omvang en karakter, aanleiding geven om extra 

koopzondagen aan te wijzen.  Voorbeelden zijn Open Monumentendag, De dag van het 

park, de Molendag en het klootschietfestijn. 
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Beide beleidsnota’s vervallen, zodra de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 door uw 

raad is aangenomen en in werking treedt. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het koopzondagenbeleid valt onder Economische Zaken. Er is geen samenhang met 

andere beleidsvelden. 

 

2 Beoogd effect 

Uitvoering geven aan het coalitieakkoord door de maximale wettelijke mogelijkheden te 

benutten voor de koopzondagen. Met de voorliggende Verordening Winkeltijden 2013 

wordt aan ondernemers maximale ruimte gegeven door het aantal koopzondagen vrij te 

geven. Dit betekent dat gedurende het jaar iedere zondag de winkels in Leiderdorp 

geopend mogen zijn. De openingstijden zijn gedurende de week gelijkgesteld (tussen 

06.00 uur – 22.00 uur).  

 

3 Argumenten 

1.1 Er wordt ingespeeld op nieuwe wetgeving 

Het initiatiefvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer en treedt 

naar verwachting op 1 juli aanstaande in werking. We willen adequaat inspelen op 

deze wetgeving door vroegtijdig de verordening aan u aan te bieden, zodat we 

ondernemers en belanghebbenden duidelijkheid kunnen bieden door met ingang van 

het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde Winkeltijdenwet de koopzondagen 

vrij te geven. 

 

Zolang de gewijzigde Winkeltijdenwet niet in werking is getreden handelen we 

overeenkomstig de bepalingen uit de huidige Winkeltijdenwet en onze Verordening 

Winkeltijden 1996.  

 

1.2 De gemeenteraad stelt verordeningen vast 

De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeentewet een kaderstellende taak. Het 

vaststellen van een verordening én de reikwijdte ervan behoort hiermee tot een van de 

taken van de gemeenteraad.  
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1.3 Er wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 

In deze collegeperiode is er, op grond van de huidige bepalingen in de Winkeltijdenwet, 

reeds uitvoering gegeven aan een maximale verruiming van de zondagopenstelling. De 

gewijzigde Winkeltijdenwet geeft ons aanleiding om op deze ontwikkeling in te spelen. 

 

1.4 Het primaat voor de beslissing omtrent koopzondagen wordt bij gemeenten neergelegd 

Dit is de kern van het initiatiefvoorstel. De ongelijke toepassing van toekennen van 

extra koopzondagen (bijv. toepassing toerismebepaling) wordt weggenomen doordat er 

geen uitzonderingsbepalingen meer in wetgeving opgenomen zijn. In de Memorie van 

Toelichting (MvT) behorende bij het voorstel van wet (TK 32 412, nr. 3) wordt 

aangegeven dat verschillend beleid door gemeenten (wel of geen toepassing van de 

uitzonderingsbepalingen) kan leiden tot marktverstoring. Winkels in gemeenten die 

besluiten om wel koopzondagen in te voeren, zouden namelijk een 

concurrentievoordeel behalen op gemeenten die besluiten dat niet te doen. 

Consumenten uit die gemeenten waar geen koopzondagen zijn, zouden immers 

uitwijken naar gemeenten waar de winkels wel geopend zijn.   

 

In een (landelijk) gehouden evaluatie van de Winkeltijdenwet in 2006 is aangetoond dat 

mensen in toenemende mate gebruik maken van koopzondagen. Dit heeft te maken 

met de diversificatie van leef- en arbeidspatronen binnen de Nederlandse samenleving. 

Met name bevolkingsgroepen zoals jongeren en gezinnen met tweeverdieners ervaren 

de koopzondag als prettig. Velen van hen zien het als een mogelijkheid om 

uitgebreider te winkelen dan voor hen doordeweeks mogelijk is. Een toename van het 

aantal koopzondagen sluit hiermee aan bij de toenemende vraag naar meer flexibiliteit 

bij consumenten.  

 

Aan de andere kant leidt een toename van het aantal koopzondagen tot verzet bij een 

gedeelte van de bevolking vanuit religieuze overwegingen. Wij volgen de redenatie van 

de indieners in de MvT dat “het hen geen enkele manier aan gelegen is om gelovigen 

in te perken in de vrijheid van godsdienstuitoefening. Het staat immers aan iedereen 

vrij om wel of niet van een winkelopenstelling op zondag gebruik te maken. Een 

vermindering van het aantal koopzondagen op religieuze grond zou wel leiden tot een 

inperking van de keuzevrijheid van diegenen die wel graag van de koopzondag gebruik 

maken”.  
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Evenals het voor de consument geldt om wel of niet van een winkelopenstelling op 

zondag gebruik te maken, is het ook aan de winkelier om te bepalen om de winkel op 

zondag al dan niet geopend te hebben. Met name voor kleine zelfstandigen stuit een 

zondagopenstelling tot bezwaren. Aan de grond van deze bezwaren ligt, volgens de 

indieners van het wetsvoorstel, de redenering dat zelfstandigen door de aard van de 

detailhandel gedwongen zouden zijn om zich te conformeren aan de openingsuren van 

de grote winkelketens. De indieners stellen hier tegenover dat in andere branches van 

dienstverlening ondernemers ook eigen openingstijden bepalen (bijv. Het Nieuwe 

Werken). Het kan hierdoor dus ook gebeuren dat een ondernemer een opdracht heeft 

verloren omdat hij niet beschikbaar was, maar een concurrent wel. In dergelijke 

gevallen wordt ook niet voor meer overheidsregulering gepleit.  

 

1.5  Er dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden 

Een terugtredende overheid en meer verantwoordelijkheid leggen bij private partijen, 

kan op weerstand stuiten. Het is aan de overheid om een zorgvuldige 

belangenafweging te maken in de besluiten die zij neemt. Doordat het voorliggende 

voorstel een verruiming betekent van bestaand beleid en doordat er de afgelopen jaren 

door meerdere partijen bezwaren zijn ingediend tegen de zondagopenstelling, hechten 

wij veel waarde aan een zorgvuldige belangenafweging.  

 

Wij hebben, in de voorbereiding van het besluitvormingstraject, een openbare 

informatiebijeenkomst georganiseerd, welke op 20 maart heeft plaatsgevonden. 

Aanwezig waren (vertegenwoordigers van) ondernemers en kerkgenootschappen. 

Samen met hen zijn de onderlinge standpunten uitgewisseld en op basis hiervan heeft 

een discussie plaatsgevonden. Wij kijken met een positief gevoel terug op deze 

bijeenkomst. Enkele uitkomsten zijn: 

• Het is een principiële discussie: wegen de economische belangen zwaarder dan de  

  zondagsrust?  

• De ondernemers in Leiderdorp zijn en worden niet verplicht om op zondag open te zijn; 

• Geconstateerd is dat het koopgedrag van de consument in de loop van de jaren is  

  veranderd; leefstijlen en –  patronen zijn minder gestructureerd dan vroeger; 

• De belangen van het personeel moeten goed geborgd zijn. Werknemers mogen niet 

  verplicht worden om op zondag te werken. Bij enkele individuele ondernemers zijn zelfs  
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  wachtlijsten om op zondag te kunnen werken. 

 

Wij respecteren de standpunten van eenieder. De uitkomst van de informatieavond leidt 

voor ons niet tot een ander inzicht. Een gespreksverslag is volledigheidshalve als 

bijlage opgenomen. 

 

1.6 Vermindering regeldruk en administratieve lasten 

Een bijkomend effect is dat door het vrijlaten van de koopzondagen de ondernemers 

jaarlijks niet meer een aanvraag hoeven in te dienen. Ook zijn zij hierdoor geen leges 

meer verschuldigd. Dit draagt bij aan de vermindering van regeldruk en administratieve 

lasten voor de ondernemers én de gemeente.  

Alleen voor avondwinkels dient nog een ontheffing te worden aangevraagd. Tot op 

heden wordt hier in Leiderdorp geen gebruik van gemaakt.  

 

     1.7 Rechtsbescherming  

Het vaststellen van de verordening met daarin opgenomen de algemene vrijstelling is 

een besluit van algemene strekking waartegen geen bezwaar en beroep openstaat op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Op basis van de Verordening 1996 was ontheffing nodig voor een aanvraag van een 

koopzondag. Met de vaststelling van de nieuwe verordening is deze ontheffing niet 

meer nodig. 

 

   1.8 Toezicht en handhaving is een taak van de politie en het Openbaar Ministerie  

De winkeliers/ondernemers die gebonden zijn aan de in de wet en de in de 

verordening genoemde openingstijden (06.00u – 22.00u) en de bij ontheffing 

verleende nachturen openingstijden (22.00u – 06.00u) vallen onder de Wet 

Economische Delicten. Het toezicht en de handhaving hierop berust bij de politie en 

het Openbaar Ministerie in het  kader van het economisch strafrecht.   
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2.1 De huidige Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 dient te worden ingetrokken, 

zodra de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 in werking treedt 

De Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 komt in de plaats van de Verordening 

Winkeltijden Leiderdorp 1996. Dat betekent dat de Verordening uit 1996 ingetrokken 

moet worden.  

Het beleid dat de afgelopen jaren door ons is vastgesteld (beleid 

zondagavondopenstelling supermarkten en beleid verruiming koopzondagen) komt 

hiermee eveneens te vervallen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Afgelopen jaren zijn er, ingegeven vanuit principiële overwegingen, door personen en 

organisaties/bedrijven bezwaren ingediend tegen ons beleid. Dit is dan ook een van de 

redenen waarom we een informatiebijeenkomst hebben georganiseerd waar specifiek de 

kerkgenootschappen en de (vertegenwoordigers van) ondernemers met elkaar in discussie 

zijn getreden.  

De verwachting is dat de bezwaren naar aanleiding van de informatieavond niet 
weggenomen zijn.  
 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd (zie argumentatie onder 1.5 “zorgvuldige 

belangenafweging”.  

Zodra uw raad de Verordening Winkeltijden 2013 heeft vastgesteld, zal dit gepubliceerd 

worden in GAH. Eveneens worden de Leiderdorpse ondernemersvereniging, de 

winkeliersvereniging en de deelnemers aan de informatieavond hierover geïnformeerd.  

 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Doordat er geen jaarlijkse ontheffingen meer aangevraagd hoeven te worden, vervallen 

ook de legesinkomsten. Het gaat hierbij jaarlijks om een bedrag van maximaal enkele 

honderden euro’s. 
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8 Evaluatie 

De evaluatie van de Verordening Winkeltijden 2013 zal in 2017 plaatsvinden, tenzij eerder 

is gewenst 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen:  

- Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 
- Raadsbesluit behorende bij de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 
- Presentatie en verslag informatiebijeenkomst 20 maart 2013 
- Kamerstukken 32 412, nr. 2 (voorstel van wet) 
- Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 22 april  2013 
Raadsvergadering                          :  13 mei 2013 

Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 

 

Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 

Bij dit onderwerp zijn twee insprekers. Dhr. de Wildt spreekt in namens gereformeerde 

gemeente en wijst er op dat er meer aspecten zijn dan alleen economische. Zondag is 

bedoeld om tot rust te komen en te bezinnen. Dhr. Kapteyn spreekt in namens de 

protestante gemeente. Hij roept de raad op een zorgvuldige belangenafweging te maken 

en rekening te houden met alle inwoners. De vrijheid van de een om te winkelen, levert 

druk op bij winkeliers om open te zijn.  

De meerderheid van de commissie is voorstander van het voorstel. Het biedt iedereen in 

de multiculturele samenleving juist de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. 

GroenLinks en de PvdA zien voor- en nadelen, maar alles afwegende zijn ze positief over 

het voorstel. BBL vraagt aandacht voor mogelijke overlast door (extra) bevoorrading en 

stelt voor de openingstijden te beperken tussen 08.00 en 21.00 uur. Het CDA is niet blij 

met het voorstel en vindt het voorbarig omdat de Eerste Kamer nog moet besluiten. De 

raad stemt op 13 mei over het voorstel. 
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 2013 BESLUITEN  

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 12-03-2013 

Onderwerp: Nota Lokaal gezondheidsbeleid 

2013-2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 2 april 2013 en nr. 2013i00440; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 22 april 2013; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De nota ‘Lokaal gezondheidsbeleid van Leiderdorp  2013-2016' vast te stellen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 13 mei 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 12-03-2013 

Onderwerp:  Nota Lokaal gezondheidsbeleid  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De nota ‘Lokaal gezondheidsbeleid van Leiderdorp  2013-2016' vast te stellen.  
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In het kader van de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor het schrijven van een nota lokaal gezondheidsbeleid, waarin doelen van de gemeente 
op het gebied van de bescherming en bevordering van de gezondheid worden 
beschreven. Gemeenten dienen de lokale nota’s binnen 2 jaar na het verschijnen van de 
landelijke nota te hebben vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente in september 2013 
een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid moet hebben vastgesteld.  
De nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 'Gemeente Leiderdorp; een goede 
gezondheid van jongs af aan' liep eind 2012 af. In de nota Lokaal gezondheidsbeleid van 
de gemeente Leiderdorp 2013-2016 zijn doelen, actiepunten en resultaten beschreven 
voor de komende 4 jaar. 
 
1.b Voorgeschiedenis 

Ter voorbereiding op de nieuwe nota is de vorige beleidsperiode geëvalueerd. Op basis 
van het landelijke, regionale en lokale kader zijn de aandachtsgebieden en doelgroepen 
bepaald.  Bij de uitwerking van het beleid is de input van het maatschappelijke middenveld 
gebruikt.  
De conceptnota heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hier hebben diverse jongeren, 
maatschappelijke organisaties, professionals en de wmo-adviesraad op gereageerd. Deze 
reacties zijn verwerkt in een overzicht en is de nota waar nodig aangepast. De reacties op 
de conceptnota hebben niet geleid tot aanpassing van de uitgangspunten van het beleid.  
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het lokaal gezondheidsbeleid heeft raakvlakken met Wmo beleid, Jeugdbeleid,  
Integraal veiligheidsbeleid, Sportbeleid, Speelruimtebeleid, Beleid en beheer openbare 
ruimte, Subsidiebeleid, Minimabeleid  en Onderwijs. De nota is integraal opgesteld.   
 
Bij de ontwikkeling van de nota lokaal gezondheidsbeleid is ook sprake van regionale 
samenhang. In samenwerking met de GGD  HM is de regionale nota 
volksgezondheidsbeleid 2013-2016 ‘Gezonder in de buurt’  opgesteld. In de nota worden 
de speerpunten uit de landelijke nota omarmd. De nota dient als inhoudelijke basis voor de 
lokale nota’s volksgezondheid. 
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2 Beoogd effect 

Met het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 kan in de komende 
jaren uitvoering worden gegeven aan het lokaal gezondheidsbeleid en de daaraan 
verbonden actiepunten. 
 
 

3 Argumenten 

1.1 Het is een wettelijke taak van de gemeente om een nota lokaal gezondheidsbeleid op 
te stellen. 
Gemeenten hebben, op basis van de WPG, de bestuurlijke verantwoordelijkheid om 
maatregelen te nemen om de gezondheid van de bevolking, of specifieke groepen 
daaruit, te beschermen en te bevorderen. In het kader van de Wet publieke 
gezondheidszorg (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het schrijven van een nota 
lokaal gezondheidsbeleid, waarin doelen van de gemeente op het gebied van de 
bescherming en bevordering van de gezondheid worden beschreven. Gemeenten dienen 
de lokale nota binnen 2 jaar na het verschijnen van de landelijke nota te hebben 
vastgesteld.  
 
1.2 De ambities zijn actueel en realistisch. 
Het ambitieniveau is haalbaar binnen de beschikbare middelen. 
 
1.3 Na vaststelling van de nota kan het college de uitvoering van de beleidsdoelstellingen 
ter hand nemen. 
Nadat de nota is vastgesteld kan het college met de uitvoering van de verschillende 
doelstellingen starten.  
 
1.4 Jongeren, eerstelijns professionals en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij 
de totstandkoming van de nota. 
De behoeften en knelpunten van betrokkenen zijn als input voor de nota meegenomen. 
Daarnaast heeft de nota ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn er een aantal 
reacties binnengekomen. De reacties op de conceptnota hebben niet geleid tot aanpassing 
van de uitgangspunten van het beleid. 
 

1.5 De uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid sluit aan bij de landelijke en regionale 
kaders en bij de situatie van Leiderdorp. 
De  uitgangspunten zijn voortgekomen uit de evaluatie van de vorige nota lokaal 
gezondheidsbeleid, regionale en landelijke kaders en lokale gezondheidscijfer en 
inzichten die verkregen zijn uit bijeenkomsten met het veld.  
 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het resultaat van de nota is afhankelijk van de betrokken partijen en van de 
beslissingen binnen andere beleidsterreinen. 
Het lokaal gezondheidsbeleid wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. Het lokaal 
gezondheidsbeleid heeft naast de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RDOG 
geen eigen budget. De activiteiten die in de nota lokaal gezondheidsbeleid worden 
genoemd, worden uitgevoerd door de GGD HM of zijn opgenomen in beleidsplannen van 
andere beleidsterreinen, of zijn opgenomen in het subsidieprogramma of zijn opgenomen 
in de gemeentelijke begroting. Dit betekent dat als daar wijzigingen in  worden 



Pagina 3 van 4 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013I00441   Agendapunt  7 

 2013 VOORSTELLEN    

doorgevoerd, dit zijn weerslag kan hebben op de realisatie van de doelen van het lokaal 
gezondheidsbeleid. Daarnaast wordt er bij een aantal activiteiten een beroep gedaan op 
de inzet van maatschappelijk organisaties. Bij de realisatie van die activiteiten zijn we 
afhankelijk van de betrokkenheid en het enthousiasme van de organisaties. 
 
2.2 Op het moment van schrijven zijn geen gezondheidscijfers van 2012 bekend. 
De gezondheidscijfers van volwassenenmonitor en ouderen van de GGD HM 2012 zijn 
nog niet bekend. De cijfers worden half 2013 verwacht. Dit is te laat om mee te nemen bij 
het tot stand brengen van de nieuwe beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid. Conform de 
wet dient de lokale nota voor september 2013 te worden vastgesteld. De 
jongerengezondheidspeiling wordt in 2013 uitgevoerd door de GGD. De resultaten van 
het onderzoek zullen in 2014 worden gepubliceerd. De meest recente cijfers die bekend 
zijn van de gezondheidssituatie van Leiderdorp zijn de cijfers uit de gezondheidspeilingen 
van 2008 en 2009. De GGD HM heeft aangegeven dat de cijfers uit 2008/2009 op grote 
lijnen niet significant zullen verschillen met de cijfers uit 2012 en 2013. Als na publicatie 
van de gezondheidspeilingen blijkt dat de gezondheidscijfers uit 2012 en 2013 toch 
significant verschillen met de cijfers uit 2008 en 2009, zullen wij het beleid hier op 
aanpassen. 
 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 
 

Bij de uitwerking van het beleid is de input van het maatschappelijke middenveld gebruikt. 
In twee bijeenkomsten met het veld zijn de speerpunten, doelgroepen en doelen 
besproken en hebben de maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij 
gezondheidsbevordering in Leiderdorp ons input gegeven voor de invulling van het beleid. 
Daarnaast heeft de nota 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn er 
een aantal reacties binnengekomen. De reacties op de conceptnota hebben niet geleid tot 
aanpassing van de uitgangspunten van het beleid. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het lokaal gezondheidsbeleid wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. Het lokaal 
gezondheidsbeleid heeft naast de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RDOG 
Hollands Midden voor uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de Wet publieke 
gezondheid geen eigen budget.  
 
De activiteiten die in de nota lokaal gezondheidsbeleid worden genoemd: 
- worden uitgevoerd door de GGD HM in het kader van de Wet publieke gezondheid en 

vallen onder de gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden 2006, of 
- zijn opgenomen in beleidsplannen van andere beleidsterreinen, zoals sportbeleid, en 

worden hier ook uit gefinancierd, of 
- zijn opgenomen in het subsidieprogramma, of 
- zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting (ambtelijke capaciteit). 
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8 Evaluatie 

De uitvoering van het beleid zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden 
bijgesteld. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 

 
Bijlagen:  
Conceptnota ‘Lokaal gezondheidsbeleid van Leiderdorp 2013-2016’ (2013u00061) 
Raadsbesluit (2013i00442) 
Advies Wmo-adviesraad (2013.01499) 
Verwerking inspraakreacties (2013i00432) 
 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 22 april  2013 
Raadsvergadering                          :  13 mei 2013 

Nota Lokaal gezondheidsbeleid 

 

De commissie is blij met deze heldere nota die in samenspraak met het maatschappelijk 

middenveld tot stand is gekomen. De commissie onderschrijft het advies van de WMO-

raad en wijst op het belang van een goede evaluatie. Het college geeft aan jaarlijks te 

gaan evalueren en te monitoren.  

De wethouder neemt de opmerkingen over alcoholgebruik in o.a. sportkantines en over 

de relatie sport en sportservicepunt mee terug naar het college. Bij de behandeling van 

de kadernota komt het college met een voorstel t.a.v. de motie over 

sport/lichaamsbeweging die is aangenomen bij de laatste begrotingsbehandeling. De 

raad neemt op 13 mei een besluit over de nota. 

  

Openstaand: 

Technische vragen BBL, maandag 22 april ingediend beantwoording volgt voor raad 13 

mei. 

 

Verzoek van D66 om contact persoon van RDOG uit te nodigen om vragen stellen in 

vergadering regiocommissie/presentatieavond doorgeleiden naar presidium. 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 12-03-2013 

Onderwerp:  begrotingswijziging 2, boekjaar 

2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 12 maart 2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 22 april 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 2, boekjaar 2013 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 mei 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 12-03-2013 

Onderwerp:  begrotingswijziging 2, boekjaar 

2013 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 2, boekjaar 2013 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2012 is de primitieve begroting 2013-2016 vastgesteld door de raad. 

Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad voorgelegd ter 

vaststelling. Met deze tweede begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi 

voor de jaren 2013-2016 bijgesteld. 

De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

1. verwerking resultaatbestemming uit begrotingswijziging 4, boekjaar 2012 

2. verwerking decembercirculaire 2012 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2013-2016 is in november 2012 vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Een begrotingswijziging raakt alle beleidsvelden. 

 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 

3 Argumenten 

1.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2013 bijgesteld. 

Voor toelichting verwijzen we naar de bijlagen. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor de jaren: 
 

jaar Saldo na begr.wijz. 1 Mutatie begr.wijz. 2 Saldo na begr.wijz. 2 

2013 € 38.975 voordelig € 18.084 voordelig € 57.059 voordelig 

2014 € 122.194 voordelig € 43.500 nadelig € 78.694 voordelig 

2015 € 46.711 voordelig € 43.500 nadelig € 3.211 voordelig 

2016 € 410.970 voordelig € 43.500 nadelig € 367.470 voordelig 

 
 

8 Evaluatie 

Desgewenst kan dit product geëvalueerd worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  2013i00408 raadsbesluit 
    2013i00443 Begrotingswijziging 2, boekjaar 2013 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 22 april  2013 
Raadsvergadering                          :  13 mei 2013 

Begrotingswijziging 2, boekjaar 2013 

 

De commissie adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 13 mei een besluit. 

 

College zegt toe de toelichting te verduidelijken voor de raad van 13 mei as. 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 2-04-2013 

Onderwerp:  Instructie raadsgriffier 

gemeente Leiderdorp 2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel, nr. 2012i01840; 

gelezen het advies van het presidium d.d. 19 maart 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 107a van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen:  
 

INSTRUCTIE RAADSGRIFFIER GEMEENTE LEIDERDORP 2013 
 
 

Artikel 1 Algemene bepalingen 
 

a. Wet: de Gemeentewet;  
b. Griffier: de op grond van artikel 107 van de Wet door de raad benoemde functionaris; 
c. Griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit 

de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren; 
d. Werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Wet ingestelde 

commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd; 
e. Raad: de gemeenteraad van Leiderdorp;  
f. Raadslid: een lid van de gemeenteraad van Leiderdorp;  
g. Burgerraadslid; lid van een politieke partij die de raadsleden van die partij ondersteunt 

bij hun werkzaamheden onder andere door deelname aan commissievergaderingen. 
Een burgerraadslid wordt door de raad benoemd op voordracht van een fractie;  

h. Raadsfractie: leden van de raad, die door het centraal stembureau op dezelfde 
kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één 
fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid 
als een afzonderlijke fractie beschouwd;  

i. Fractie: het geheel van leden van de raadsfractie alsmede de burgerraadsleden van die 
partij;  

j. Commissie: een raadscommissie door de raad ingesteld op grond van art. 82 van de 
Wet;  
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k. Presidium: het dagelijks bestuur van de raad en bestaat uit de voorzitter van de raad, 
de eerst plaatsvervangend voorzitter, de fractievoorzitters of hun plaatsvervangers 
alsmede de griffier; 

l. Agendacommissie: een door de raad ingesteld overleg ten behoeve van het opstellen 
van de agenda’s van de raad en de raadscommissies; 

m. Secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 100 van de Wet;  
n. Waar in dit reglement “hij “ staat kan ook “zij” worden gelezen.  

 
 
Artikel 2 Taken en bevoegdheden  

1. De griffier verleent advies en bijstand aan de raad, zijn leden en alle door de raad 
ingestelde commissies, werkgroepen en overige organen en draagt zorg voor de 
logistieke, procedurele en procesmatige voorbereiding en nazorg van de vergaderingen 
daarvan; 

2. De griffier is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, innoveren en bewaken van 
procedures en processen ten behoeve van besluitvorming door de raad. 

 
Artikel 3 Positie griffier  

De raad benoemt de griffier. De plaatsvervangend voorzitter van de raad is het eerste 
aanspreekpunt van de griffier, maar voor dagelijkse zaken is de voorzitter van de raad 
het eerste aanspreekpunt. Ten minste eenmaal per jaar – uiterlijk in de maand oktober 
– heeft een functioneringsgesprek met de griffier. 

 
Artikel 4 Leidingeven en management 

1. De griffier is eindverantwoordelijk functionaris en geeft hiërarchisch leiding aan de 
medewerkers van de griffie; 

2. De griffier geeft functioneel leiding aan de medewerkers van ambtelijke organisatie die 
verantwoordelijk zijn voor ondersteuning van de raad en/of uitvoering van verzoeken om 
ambtelijke bijstand; 

3. De griffier geeft functioneel leiding aan externe bureaus of inhuurkrachten die ten 
behoeve van de raad werkzaamheden uitvoeren; 

4. De griffier rapporteert jaarlijks aan de raad over de (uitvoering van) activiteiten van de 
griffie; 

5. De griffier beheert de budgetten van de raad en de griffie, signaleert 
budgetoverschrijdingen en adviseert de raad over de wijze van omgaan hiermee. 

 
Artikel 5 Bestuurlijk en ambtelijk overleg  

1. De griffier heeft periodiek overleg met de werkgeverscommissie; 
2. De griffier heeft periodiek (afstemmings)overleg met de burgemeester en de secretaris; 
3. De griffier en de secretaris hebben periodiek overleg over de kwaliteit van het bestuurlijk 

besluitvormingsproces en het nakomen van afspraken tussen raad en college; 
4. De griffier overlegt met de gemeentelijke accountant over de controle op de 

jaarrekening; 
5. De griffier vertegenwoordigt zo nodig de raad in externe overlegsituaties. 

 
Artikel 6 Agendering 

1. De griffier ondersteunt de agendacommissie bij het opstellen van de voorlopige agenda 
van vergaderingen van de raad en raadscommissies. 
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Artikel 7 Bestuurlijke besluitvorming  
1. De griffier adviseert de raad over de vergaderwijze, doet voorstellen voor verbetering 

van procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste 
werkprocessen; 

2. De griffier stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden van raadsleden ten behoeve 
van een effectieve besluitvorming; 

3. De griffier bewaakt de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken 
actoren bij het besluitvormingsproces en spreekt betrokkenen hierop aan; 

4. De griffier draagt zorg voor het bijhouden van toezeggingen door het college  en de 
burgemeester. De status van de toezeggingen wordt ter vergadering 
(raad/raadscommissies) doorgenomen.  

 
Artikel 8 Ambtelijke bijstand  

1. De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden 
van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden 
gesteld bij de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de 
fractieondersteuning.  

2. De griffier houdt in een register bij hoeveel verzoeken om ambtelijke bijstand een 
raadslid per jaar doet, waarin per verzoek om bijstand wordt opgenomen:  
a. welk raadslid om bijstand heeft verzocht;  
b. over welk onderwerp om bijstand is verzocht;  
c. hoeveel tijd het verlenen van de bijstand heeft gekost;  
d. de reden waarom een verzoek is geweigerd.  

 
Artikel 9 Onderzoek 

1. De griffier draagt zorg voor ondersteuning van de rekenkamerfunctie, die de raad heeft 
ingesteld op grond van artikel 81a van de Wet; 

2. De griffier draagt zorg voor de ondersteuning van een onderzoekscommissie, die de 
raad kan instellen op grond van artikel 155a van de Wet; 

3. De griffier draagt zorg voor ondersteuning van door de leden van de raad gewenste 
onderzoeken, anders dan bedoeld in artikel 155a van de Wet. 

 
Artikel 10 Administratie  

1. De griffier draagt zorg voor een deugdelijke administratie van:  
a. de door individuele raadsleden ingediende declaraties, ingevolge de bepalingen van 
de Gedragscode voor raadsleden;  
b. de door de fracties ingediende declaraties ter zake van de aan de fracties 
toegekende financiële bijdrage ingevolge artikel 9 van de Verordening op de ambtelijke 
bijstand van de raad en de fractieondersteuning.  

 
Artikel 11 Communicatie en Voorlichting 

1. De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie van de agenda, de achterliggende 
stukken, de besluitenlijst en het beeld/audioverslag  van de vergaderingen van de raad 
en raadscommissies; 

2. De griffier geeft voorlichting aan burgers en belangstellenden over het spreekrecht en 
het indienen van burgerinitiatieven; 

3. De griffier draagt, op verzoek van de raad, zorg voor de organisatie van een 
informatiebijeenkomst, hoorzitting of inspraakavond, zoals bedoeld in afdeling 3.4 van 
de Algemene Wet Bestuursrecht. 
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Artikel 12 Verhindering en vervanging  
1. Indien de griffier meer dan 30 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij 

daarvan tijdig mededeling aan de werkgeverscommissie; 
2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de 

raad aangewezen plaatsvervanger. 
 

Artikel 13 Toepassing instructie  
In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg 
met de voorzitter van de werkgeverscommissie. 
 
Artikel 14 Citeertitel 
Deze instructie kan worden aangehaald als “Instructie raadsgriffier gemeente Leiderdorp 
2013”.  
 
Artikel 16 Inwerkingtreding  

1. Deze instructie treedt in werking de dag na bekendmaking in de rubriek Gemeente- 
aan-Huis van het Leiderdorps Weekblad van 15 mei 2013.  

2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de Instructie raadsgriffier 
gemeente Leiderdorp, zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 9 juni 2008, 
ingetrokken.  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 mei 2013, 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

 

 

mw. J.C. Zantingh      mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 2-04-2013 

Onderwerp:  Instructie Griffier 2013  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten: 

 Vast te stellen Instructie Raadsgriffier Gemeente Leiderdorp 2013 

 

 

 

1 Inleiding 

Op 14 maart 2011 heeft de raad de werkgeverscommissie ingesteld. In het bijbehorende 

raadsvoorstel is aangegeven dat de “Instructie Raadsgriffier gemeente Leiderdorp 2008” 

op een aantal punten aangepast en opnieuw vastgesteld dient te worden zodat deze 

aansluit bij de instelling van de  werkgeverscommissie van de griffie. 

 

2 Argumenten 

De wijzigingen betreffen aanpassing aan de praktijk en conform het modelbesluit instructie 

griffier van de Vereniging van Griffiers.  

 

3 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

4 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

5 Communicatie en participatie 

Het presidium heeft de instructie op 19 maart 2013 besproken en is akkoord met de 
technische aanpassingen die verband houden met de instelling van de 
werkgeverscommissie voor de griffie. 
 
 

6 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

7 Evaluatie 

n.v.t. 
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Namens de werkgeverscommissie, 

 

 

J.C. Zantingh  J.J.F.M. Gardeniers 

 

 
 
 
Bijlagen: - 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 2-04-2013 

Onderwerp:  Afrekening fractiegelden 2012    

 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel nr. 2013i00318; 

gezien het advies van de kascommissie d.d. 21 februari 2013 en het presidium d.d. 19 maart 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de 

raad en fractieondersteuning 2011 gemeente Leiderdorp en artikel 33 van de 

Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De verantwoording van de raadsfracties over de besteding van de fractiegelden in 2012 

voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Kennis te nemen van het verslag van de kascommissie; 

3. De bedragen van de uitgaven van de raadsfracties in 2012 vast te stellen (conform de 

bijlage per fractie); 

4. De kosten voor fractieassistentie vanaf 2013  te maximeren op € 750,00 en de invulling 

vrij te laten. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 mei 2013, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mw. J.C. Zantingh     mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Afrekening fractiegelden 2012  Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De verantwoording van de raadsfracties over de besteding van de fractiegelden in 2012 

voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Kennis te nemen van het verslag van de kascommissie; 

3. De bedragen van de uitgaven van de raadsfracties in 2012 vast te stellen (conform de 

bijlage per fractie); 

4. De kosten voor fractieassistentie vanaf 2013  te maximeren op € 750,00 en de invulling 

vrij te laten. 

 

 

1 Inleiding 

Artikel 33 van de gemeentewet schrijft voor dat de raad in een verordening de 

ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning regelt. In de “Verordening op de 

ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 

2011” is in artikel 9 geregeld dat fracties jaarlijks recht hebben op een financiële 

bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De 

besteding is in grote lijnen in dezelfde verordening geregeld en nader gepreciseerd 

in de fractiegeldentabel 100622 (vastgesteld in de raad van 6 september 2010). 

Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de besteding van het fractiegeld. 

  

2 Beoogd effect 

Voldoen aan artikel 13 lid 4 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011: “De raad stelt na ontvangst van het 

advies van de kascommissie en/of accountant de bedragen vast van de uitgaven van de 

verschillende raadsfracties.” 

 

3 Argumenten 

De kascommissie heeft de financiële verslagen bekeken en verslag (bijgevoegd) 

uitgebracht.  
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In één geval kon de kascommissie niet tot een eensluidend oordeel komen. Het presidium 

d.d. 19 maart 2013 is van mening dat de daar opgevoerde onkosten niet ten laste van het 

fractiebudget gebracht mogen worden. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De fractiegeldentabel (bijgevoegd) is niet uitputtend, fracties zullen steeds zelf de afweging 

moeten maken wat wel en wat niet binnen de regelgeving past. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

6 Communicatie en participatie 

De kascommissie heeft de afrekeningen bekeken en een advies opgesteld. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Op grond van artikel 9 lid 2 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011 worden de bedragen jaarlijks 

opgenomen in de begroting. 

 

8 Evaluatie 

Aan de hand van het advies van de kascommissie bespreekt het presidium jaarlijks de 

wenselijkheid het systeem en/of de fractiegeldentabel aan te passen. 

 

De griffier,              Voorzitter presidium, 

 

 

mw. J.C. Zantingh    J.J.F.M. Gardeniers 

   

 

Bijlagen:  

• Verslag kascommissie afrekening fractiegelden 2012 d.d. 21 februari 2013 

• Verslag presidium d.d. 19 maart 2013 

• Uitgaven van de raadsfracties in 2012 

• Fractiegeldentabel 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 18-04-2013 

Onderwerp:  Verordening Rekenkamer 2013    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp;  

gelezen het voorstel nr. 2013i00656;  

gelet op het bepaalde in artikel 81a van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t: 

vast te stellen:  

 

Verordening op de rekenkamer gemeente Leiderdorp 2013  
 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen  

a. Wet: de Gemeentewet;  

b. Voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;  

c. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;  

d. Raad: de gemeenteraad van Leiderdorp;  

e. Rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Leiderdorp;  

f. Presidium: het dagelijks bestuur van de gemeenteraad bestaande uit de voorzitter van de raad, de 

eerst plaatsvervangend voorzitter, de fractievoorzitters of hun plaatsvervangers alsmede de griffier;  

g. Griffier: de griffier als bedoeld in artikel 100 van de Wet;  

h. Waar in dit reglement “hij “ staat kan ook “zij” worden gelezen.  

 

Artikel 2 Rekenkamer 

1. Er is een rekenkamer die onderzoek doet naar de effecten, de doelmatigheid, de doeltreffendheid en 

de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.  

2. De rekenkamer bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter; 

3. Bij afwezigheid van de voorzitter wijzen de leden van de rekenkamer een plaatsvervanger uit hun 

midden aan. 

 

Artikel 3 Presidium  

Het presidium heeft in het kader van het functioneren van de rekenkamer onder meer de volgende taken:  

a. het adviseren van de raad over rapporten van de rekenkamer;  

b. het onderhouden van de contacten namens de raad met de rekenkamer;  
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c. de in artikel 6 genoemde taken omtrent ontslag en non-activiteit.  

 

Artikel 4 Benoeming leden  

1. De benoeming door de raad van de leden en de voorzitter van de rekenkamer, als bedoeld in artikel 

81c eerste lid van de Wet, vindt plaats op aanbeveling van de sollicitatiecommissie.  

2. De sollicitatiecommissie wordt gevormd door twee leden van de rekenkamer, twee fractievoorzitters 

en de griffier.  

3. De sollicitatiecommissie heeft als taak om op basis van een sollicitatieprocedure kandidaten voor het 

lidmaatschap van de rekenkamer voor te dragen voor benoeming door de raad;  

4. De leden van de rekenkamer worden benoemd voor zes jaar en kunnen eenmaal worden 

herbenoemd.  

 

Artikel 5 Betrekkingen leden  

1. Ten aanzien van drie van de leden geldt dat het streven is de volgende kwalificaties vertegenwoordigt 

te krijgen: Eén van de leden van de rekenkamer is ingevolge artikel 58 van de Wet op de 

Registeraccountants ingeschreven in het accountantsregister, één heeft de hoedanigheid van meester in 

de rechten en één is een aan een universiteit afgestudeerde bestuurskundige.  

2. Voor de overige leden geldt het volgende: Benoembaar zijn voorts degenen, van wie de raad van 

oordeel is dat hun kennis en ervaring dienovereenkomstig is.  

3. De raad is bevoegd van het gestelde in de eerste volzin van het voorgaande lid af te wijken, indien hij 

van oordeel is dat een of meer aan te stellen leden beschikken over overeenkomstige kennis en 

ervaring.  

 

Artikel 6 Ontslag en non-activiteit  

1. Het presidium bericht de raad als een van de ontslaggronden of redenen voor non-activiteit zich 

voordoen, zoals omschreven in artikel 81c, zesde of zevende lid van de Wet of van artikel 81d, eerste of 

tweede lid, van de Wet.  

2. In de gevallen bedoeld in artikel 81c, zesde lid en artikel 81d, eerste lid bericht het presidium de raad 

dat deze gronden zich voordoen en dat wordt overgegaan tot ontslag respectievelijk het op non-actief 

stellen van het desbetreffende lid.  

3. In de gevallen, bedoeld in artikel 81c, zevende lid, en in artikel 81d, tweede lid, van de Wet adviseert 

het presidium de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk 

het op non-actief stellen van het desbetreffende lid.  

4. Het presidium adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging 

van de non-activiteit als bedoeld in artikel 81d, derde lid van de Wet.  

 

Artikel 7 Budget  
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1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven 

te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.  

2. De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de 

raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid van de Wet.  

3. De voorzitter doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de raad voor de nodige middelen voor een 

goede uitoefening van de taken.  

4. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer wordt, voor wat betreft de toe te kennen 

vergoeding aan de leden van de rekenkamer, artikel 3, lid 3, 4 en 5 van de “Verordening geldelijke 

voorziening (burger)raadsleden- en commissieleden 2011” van overeenkomstige toepassing verklaard.  

 

Artikel 8 Ambtelijke bijstand 

De verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 

2011 is van overeenkomstige toepassing op de rekenkamer.  

 

Artikel 9 Onderzoek  

De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het in stellen van een onderzoek. De 

rekenkamer bericht de raad gemotiveerd binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek zal 

worden voldaan.  

 

Artikel 10 Vergaderingen, beslotenheid en geheimhouding en besluitvorming  

1. De vergaderingen van de rekenkamer worden in beginsel in beslotenheid gehouden. De rekenkamer 

vergadert zo dikwijls zij nodig oordeelt om tot een zorgvuldige rapportage of aanbeveling te kunnen 

komen.  

2. De rekenkamer kan de raad verzoeken geheimhouding op te leggen over het ter vergadering 

behandelde en over de stukken welke aan haar zijn overlegd. Tenzij zij van oordeel is, dat de 

geheimhouding in strijd is met de door het onderzoek of de controle te dienen belang, willigt de raad 

verzoeken om geheimhouding in.  

3. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren of daarvan kennis dragen, 

in acht genomen totdat de raad haar opheft. Betreft het stukken waarover door andere organen 

geheimhouding is opgelegd, of het verslag van de behandeling van zulke stukken, blijft de 

geheimhouding gehandhaafd tot het betreffende orgaan de geheimhouding opheft.  

4. Besluiten worden binnen de rekenkamer genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien 

de stemmen mochten staken, is de stem van de voorzitter beslissend. Minderheidsstandpunten worden 

in het rapport of in de aanbeveling opgenomen.  

 

Artikel 11 Rapportage en terugkoppeling  
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1. De rekenkamer stelt de betrokken instelling schriftelijk op de hoogte van het (nog niet gepubliceerde) 

ontwerponderzoeksrapport. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven kan de rekenkamer ter zake 

conceptaanbevelingen aan de betrokken partij opnemen.  

2. De rekenkamer stelt de betrokken instelling in de gelegenheid om binnen vier weken schriftelijk te 

reageren op het conceptonderzoeksrapport en, indien van toepassing, de conceptaanbevelingen.  

3. Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een definitief rapport op 

waarin de bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, aanbevelingen, alsmede de reacties hierop 

zijn opgenomen.  

 

 

 

Artikel 12 Toepassing verordening  

In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet of wanneer een artikel voor verschillende uitleg 

vatbaar blijkt te zijn, beslist de raad.  

 

Artikel 13 Citeertitel  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de rekenkamer gemeente Leiderdorp 

2013”.  

 

Artikel 14 Inwerkingtreding  

1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in de rubriek Gemeente- aan-Huis van 

het Leiderdorps Weekblad van 15 mei 2013.  

2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de Verordening op de rekenkamer 

Leiderdorp 2011, zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 30 mei 2011, ingetrokken.  

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 mei 2013, 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

 

 

mw. J.C. Zantingh      mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 18-04-2013 

Onderwerp:  Verordening rekenkamer 2013  Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de Verordening op de Rekenkamer gemeente Leiderdorp 2013 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De praktijk van de werving en selectie van nieuwe leden van de rekenkamer is 

gewijzigd, een verwijzing klopt niet meer en de nummering van artikelen dient te 

worden aangepast. 

1.b Voorgeschiedenis 

Het gevolg is dat de verordening op de rekenkamer 2011 niet meer klopt met de 

praktijk. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 

 

2 Beoogd effect 

De verordening op de rekenkamer aanpassen en actualiseren. 

 

3 Argumenten 

De praktijk van de werving en selectie van nieuwe leden van de rekenkamer is gewijzigd, 

een verwijzing klopt niet meer en de nummering van artikelen dient te worden aangepast. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Het voorstel is besproken in het overleg tussen de rekenkamer en het presidium van 15 
april 2013. 
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7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Namens het presidium, 

de voorzitter,   de griffier, 

 

J.J.F.M. Gardeniers  mw. J.C. Zantingh 

 

 
 
 
Bijlagen:  

- Oplegnotitie wijzigingen 
- Modelverordening VNG Rekenkamer 
- Verordening op de Rekenkamer 2011 

 



 
Lijst van toezeggingen (inclusief moties) 
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Toezeggingen 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

 
een half jaar na gereedkomen en bewoning 
regelt het college i.o.m. bewoners een 
verkeerstelling en doet daarvan verslag aan 
raad  

Wassenaar P.M.  

31 jan 2010 BSOD  verkeerssituatie komt terug in csie Ruimte Wassenaar Voor 1 mei 
2013 
 

 

24 apr  2012 
 

Centrumpleinplan  

 
Er komt een aangepast voorstel. 
120817: Wereldhave moet ideeën nog verder 
uitwerken/optimaliseren en overleggen met 
betrokken partijen. Neemt (meer) tijd in beslag. 

Wassenaar Planning 
26 mrt 
2013 
 
Wordt eind 
2013 

 

20 mrt  2012 
Csie Ruimte 
 

Parkeersituatie Cor Gordijnsingel 

 
Parkeeronderzoek vindt plaats na herinrichting 
Muzenlaan. 
07032012: stand van zaken is dat het 
parkeeronderzoek nog moet starten. Wethouder 
zal mondelinge toelichting geven. 
 

Zilverentant 26 mrt 2013 
 
Wordt  naar 
verwachting  
3

e
 kw 2013 

 

27 aug 2012 
Csie BM 

Analyse decentralisatie AWBZ  Tzt presentatieavond  Wassenaar P.M.  

28 aug 2012 
Csie Ruimte 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Bij wijzigingen  evaluatiemoment inbouwen, bijv. 
10 jaar 

Wassenaar Bij volgende 
wijziging GR 
Holland 
Rijnland, p.m. 

 

27 nov 2012 
Csie Ruimte 

Rapport Rekenkameronderzoek 
wegenonderhoud Leiderdorp 

Het integraal beheerplan gaat in april richting  
raad. College geeft door wanneer de periodieke 
informatie verstrekt wordt. 
 

Maat 23 april 2013 
Brief college in 
ris 130419 

ja 
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

27 nov 2012 
Csie Ruimte 

DSO Munnikkenpolder. 
 

130122: Het 1
e
 kw.2013 wordt het definitieve 

ontwerp opgeleverd 
Definitief ontwerp wordt later opgeleverd. 
 

Wassenaar 23 april 2013 
  
Wordt eind 2

e
 

kwartaal 2013 

 

10 sept 2012 
Raad 

IVVP 

 
Het college zegt toe bij de verdere uitwerking 
van het IVVP terug te komen op alle kruisingen 
van het Engelendaal (n.a.v. ingetrokken motie 
D66 over ‘overige kruispunten Engelendaal’. 
Brief voortgang IVVP college in ris 130214 

Wassenaar Zomer 2013 
 
 
 
 
 

 

10 sept 2012 
raad 

Vrachtwagenverbod op de Van der Valk 
Boumanweg 

Het college zegt toe op korte termijn te komen 
met actuele meetgegegevens en de gevolgen 
van het al dan niet handhaven  (nav motie 
coalitie). Het onderzoek mag geen extra kosten 
met zich meebrengen en de uitvoering van het 
IVVP niet vertragen. 
 

Wassenaar csie Ruimte 28 
mei 2013  
 
in csie BM 22 
april geeft 
college aan 
dat onderzoek 
nog niet is 
afgerond, 
datum 
aangepast 
naar eind mei.  
 

 

7 en 9 nov 
2012 raad 

Duurzaamheidsverbetering nieuw 
gemeentehuis   

 

College zegt toe in eerste kwartaal 2013 met 
een voorstel te komen over het gebruik van 
zonne-energie. 

Zilverentant Wordt Cie 
ruimte 23 mei 
2013 
Tijdens laatste 
CIE ruimte 
heeft de 
portefeuillehou
der dit 
mondeling 
aangegeven 

 

7 en 9 nov 
2012 

IKEA, inzet uitkeringsgerechtigden 

 
College gaat hiermee aan de slag. Maat Voorjaar 2013  

7 en 9 nov 
2012 

CJG College komt uiterlijk 1 april met een notitie Wassenaar Notitie in ris 
11 april 2013 

ja 
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

7 en 9 nov 
2012 

Beleidsafspraken politie en brandweer  130130 notitie/brief in ris  
 
Beleidsafspraken politie en brandweer 

 Driessen  
 
10 juni 2013 

 

7 en 9 nov 
2012 

Burgerservicepunten  130131 brief in RIS geplaatst. 
Raad 4 februari: college bekijkt of praktische 
invulling burgerservicepunt in Ommedijk 
mogelijk is. 

Driessen Wordt 23 april 
2013 
College geeft 
aan hier 
schriftelijk op 
terug te komen 

 

7 en 9 nov 
2012 

Omvorming woonlasten 

  
Het college zegt toe in een voor elke 
Leiderdorper toegankelijke spreadsheet de 
verdeling en dekking van de kosten aan te 
geven (internet). 

Van der Eng 13 febr  2013 Ja, stond 
op 13 feb 
op de  
website 

3 dec 2012 OV Raad spreekt af in tweede kwartaal 2013 over 
OV in brede zin te praten. 

Maat 13 mei 2013 
 
130419 brief in 
ris. Hoe nu 
verder? 

 

17 dec 2012 Beleidsplan openbare verlichting. College zal raad periodiek informeren: 
op basis van de evaluatie, wijzigingen 
meenemen in de bestuursrapportages. 

Maat periodiek  

17 dec 2012 Marktgelden en precario  komen aan de orde bij kadernota. Van der Eng 8 juli 2013  

17 dec 2012 WMO beleidsplan nieuwe ontwikkelingen en informatie over de 
financiële beheersbaarheid gaat zsm naar raad. 

Wassenaar voortdurend Kan als 
afgedaan 
worden 
beschouwd
. Valt 
onder 
actieve 
informatiep
licht. 

21 jan 2013 
Csie BM 
 

WWB uitkeringen (bij bespreking 
verordening bestuurlijke boete recidive) 

Resultaten onderzoek blokkeren WWB 
uitkeringen naar raad 

Maat 11 nov 2013   

4 febr 2013 
Raad 

Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning:  

College zal de evaluatie van de pilot 
keukentafelgesprekken delen met de raad. 

Wassenaar Na 
zomerreces 
gegevens 
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eerste 
maanden 
worden 
verzameld . 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

4 mrt 2013 
csie BM 

Regionaal beleidsplan politie Burgemeester zegt toe het definitieve regionale 
beleidsplan  ter informatie naar de raad te 
sturen; 
 
Een afschrift van de (reactie)brief/mail van de 
burgemeester aan de korpsdirectie over het 
concept regionaal beleidsplan komt naar de raad 
ter info. 

Driessen In ris 18 mrt 
2013 
 
 
 
 
In het ris is de 
tekst van de 
mail 
opgenomen bij 
de 
omschrijving: 
http://www.raa
dleiderdorp.nl/
zoeken/politie 
18 mrt 2013 
 

Ja 
 
 
 
 
ja 

4 mrt  2013 
Csie BM 
 

Managementletter Servicepunt71 Assurance rapport naar raad Van der Eng   ja 

4 mrt  2013 
Csie BM 

Notitie Lokale Veiligheid Nader info over huiselijk geweld naar raad; 
 
 
 
 
Evaluatie BOA’s binnenkort naar de raad 
28032013: Evaluatie BOA’s wordt breder 
benaderd in project toezicht en handhaving. 
Mondt uit in een raadsvoorstel over keuzes en 
prioritering t.a.v. toezicht en handhaving. 
 
 

Driessen Na vaststel-
ling B&W juni, 
tk nr raad.  
 
 
4e kwartaal. 
 

 

18 mrt 2013 WOZ Het college zal schriftelijk reageren waarom  13 mei 2013 brief op 22 

http://www.raadleiderdorp.nl/zoeken/politie
http://www.raadleiderdorp.nl/zoeken/politie
http://www.raadleiderdorp.nl/zoeken/politie
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Raad bezwaarmakers tegen de WOZ pas eind dit jaar 
reactie kunnen verwachten 

maart in 
RIS 
geplaatst. 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

18 mrt 2013 
Raad 

SP71 Het college zal de raad schriftelijk 
informeren over het effect van het afgeven 
van een accountantsverklaring met 
beperking voor SP71 voor de eigen 
accountantsverklaring van Leiderdorp. 
 

Van der Eng zsm  

18 mrt 2013 
Raad 

Rijnlandroute Het college zegt toe via Holland Rijnland te 
onderzoeken of de provincie NUON gelden 
(als zij die al heeft) in kan zetten voor het 
project RLR in plaats van de cofinanciering 
door HR. 

 

Wassenaar Datum 
aangeven 

 

Moties 

 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

18 mrt 2013 
D66 

vaststellen subsidieplafond bij begroting  Overgenomen door college  Van der 
Eng/Wasse
naar 

 

18 mrt 2013 
D66 

omvorming werkgroep Financien naar 
auditcommissie 

Aangehouden    

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

Sportnota  Aangenomen 13:7  Zilverentant  

4 febr 2013 
BBL 

Sportnota  Verworpen 7:13 - - - 

4 febr 2013 Motie Samenwerking op het gebied van sport 
in de Leidse regio  
 

Verworpen 8:12 - - - 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
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17 dec 2012 Buslijn 182 terugbrengen naar oude route Aangenomen 
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 RIS) 

 Maat ja 

3 dec 2012 Voorgenomen verlegging buslijn 182 Aangenomen  
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 RIS). 
 

 Maat ja 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders 
 

Verworpen - - - 

7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 
aangenomen 11:9 

 Maat  

7 en 9 nov 2012 Sport/lichaamsbeweging Aangenomen 
11:10 

 Zilverentant  

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken 
 

Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up Aangehouden  Wethouder 
Maat 

 

7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij de 
uitkomsten en conclusie aan u aanbieden 

  Wassenaar  

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan Verkeer buitenom Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - Contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders en 
belangrijke aanbieder van autonavigatie, 
TomTom. Wachten nog op definitieve reactie van 
TomTom. Zodra deze verwerkt is, zullen wij u ook 
deze uitkomsten en conclusies aanbieden. 

  Wassenaar  

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 

Aangenomen  Driessen Ja 
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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 13 mei 2013 

 
1. Begrotingscirculaire 2014-2017 brief van Provincie Zuid-Holland 

Voor kennisgeving aannemen 
 

2. Rekenkamer Leiderdorp Jaarverslag 2012 
Voor kennisgeving aannemen 

 
3. Holland Rijnland positionering en profilering van de regio Holland Rijnland, 

notitie “spijkers met koppen” 
Agendacommissie verzoeken te agenderen voor bespreking in commissieronde 
27/28 mei 2013 samen met reactie van college. 

 
4. Veiligheidsregio Hollands Midden Ontwerp-programmabegroting 2014 en 

verzoek tot indiening zienswijze 
Agenderen voor bespreking in commissieronde 27/28 mei 2013 aan de hand van 
oplegnotitie college. 

 
5. RDOG Hollands Midden ontwerpbegroting 2014 

Agenderen voor bespreking in commissieronde 27/28 mei 2013 aan de hand van 
oplegnotitie college. 

 
6. RDOG Hollands Midden ontwerpbegrotingswijziging 2013 

Agenderen voor bespreking in commissieronde 27/28 mei 2013 aan de hand van 
oplegnotitie college. 

 
7. Holland Rijnland ontwerpbegroting 2014 en verzoek tot indiening zienswijze 

Agenderen voor bespreking in commissieronde 27/28 mei 2013 aan de hand van 
oplegnotitie college. 
 

8. RIF, brief DB Holland Rijnland inzake planning 
Voor kennisgeving aannemen 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

Voor kennisgeving aannemen 

Betrekken bij besluitvorming 

Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders. 

Voor pre-advies (In gevallen waarbij de raad over onvoldoende informatie beschikt over het onderwerp of 

waarbij de mening van het college van belang is) 
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