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 Kort verslag van de raad van 18 maart 2013 
 
 

Vragenronde 
Er zijn vragen gesteld over het burgerjaarverslag (CDA), SP71 Assurance rapport (BBL) en 
aanbesteding GFT (GrL). Vragen en antwoorden kunt u lezen 
ophttp://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/18-maart/20:00.  
 
Insprekers 
De heer Laman spreekt in namens de Kamer van Koophandel, het bedrijfsleven Rijnland en 
de LOV. Hij benadrukt het belang van een goede bereikbaarheid van de regio en adviseert de 
raad hierin te investeren door bij te dragen aan de tweede tranche RIF voor de aanleg van de 
Rijnlandroute. 
Mevrouw Lamain spreekt de raad aan op zijn verantwoordelijkheid als 
volksvertegenwoordiger. Bij het oplossen van verkeersknelpunten moeten de belangen van 
degenen die de raad vertegenwoordigt – de inwoners van Leiderdorp -  leidend zijn. 

 
Verkenning bereikbaarheid Leidse Regio  
De gemeenten binnen de Leidse agglomeratie hebben elk ambities op het gebied van 
economische en ruimtelijke ontwikkeling. Om deze ambities waar te maken is het 
noodzakelijk te investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische kernen en 
woongebieden. De raad stemt unaniem in met het procesvoorstel om te komen tot een 
hoogwaardig en gedragen oplossing voor een interne betere bereikbaarheid van de Leidse 
agglomeratie. De raad neemt hierbij een open houding aan en beoordeelt aan het eind van 
het traject de oplossingen die de colleges van Leiden en Leiderdorp voorleggen. Het tijdspad 
beoordeelt de raad als ambitieus. Het college zegt toe te onderzoeken of medefinanciering via 
Holland Rijnland mogelijk is. 
 
Holland Rijnland – tweede tranche RIF Rijnlandroute 
Na een uitgebreide afweging van de voor- en nadelen gaat de raad met 13 stemmen voor en 
7 tegen akkoord met de Leiderdorpse bijdrage aan de tweede tranche RIF Rijnlandroute, 
zijnde een éénmalige extra bijdrage in 2015 van € 754.974,-. De dekking zal plaatsvinden uit 
eenmalig geld, het overschot op de jaarrekening 2012. 
D66, CDA en PvdA stemmen voor, evenals een deel van de VVD en een deel van BBL. 
GroenLinks, drie VVD-leden en een lid van BBL stemmen tegen. 
Het college heeft een inspanningsverplichting om medefinanciering via bijvoorbeeld de 
Provincie te zoeken. Andere gemeenten binnen Holland Rijnland zouden zonder nadere 
voorwaarden moeten deelnemen. 
Eén van de argumenten van de tegenstemmers is dat dit niet het juiste tijdstip is om over de 
inzet van de meevaller over 2012 te beslissen, zij willen bij de kadernota integraal kunnen 
afwegen waar zij het geld voor inzetten.  
 
Managementletter Servicepunt71 
BBL, VVD, CDA en PvdA (14 stemmen) roepen het college bij motie op aan alles in het werk 
te stellen om verwezenlijking van de doelstellingen uit het oorspronkelijke bedrijfsplan van 
Servicepunt71 op zo kort mogelijke termijn te realiseren en dit te doen binnen de in het 
bedrijfsplan geschetste financiële kaders. Daarnaast verzoeken de partijen het college de raad 
iedere 4 maanden te blijven informeren over de vorderingen in de ontwikkeling van de 
gewenste organisatie SP71, in het bijzonder waar het gaat over de beheersing van de al 
bekende en de zich nog voordoende risico’s. D66 en GroenLinks zien de meerwaarde van de 
motie niet en stemmen tegen (6 stemmen). 
Het college zegt toe de raad elke vier maanden te blijven rapporteren, daarvoor zal ook een 
aantal raadsbijeenkomsten worden georganiseerd met de in SP71 deelnemende raden. 
Het college is zich bewust van haar actieve informatieplicht en van het feit dat raadsleden 
recht hebben op een tijdig antwoord op vragen. Als tijdelijke inhoudelijke beantwoording niet 
mogelijk is, dan zal het college dit beargumenteerd aangeven.. 
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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. 
 
D66 houdt een motie waarin de raad wordt opgeroepen de werkgroep Financiën om te 
vormen tot een auditcommissie aan. Het presidium zal bespreken hoe en waar deze discussie 
gevoerd gaat worden. 
  
Subsidieplafonds 2014 
Naar aanleiding van de discussie in de raad aan de hand van een aantal amendementen 
(wijzigingsvoorstellen) worden de beslispunten aangepast. 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/18-maart/20:00. 
 
Met 13 stemmen voor (VVD, D66 en GroenLinks) en 7 stemmen tegen (BBL, CDA en PvdA) 
stelt de raad de subsidieplafonds voor 2014 vast. 
Het college neemt een motie van D66 over om de subsidieplafonds in het vervolg bij de 
begroting vast te stellen. 
 
Visie Jeugdhulp “Iedereen doet mee” 
Met ingang van 1 januari 2015 zal de gemeente naast haar verantwoordelijkheid 
voor het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk 
worden voor de gehele jeugdzorg. De raad stelt unaniem het kader vast waarbinnen de 
transitie op de jeugdzorg kan worden opgepakt.  
 
Ambtelijke toetsing sneltoetscriteria welstand 
De raad besluit tot het herinvoeren van ambtelijke toetsing van welstandscriteria voor 
kleinschalige bouwwerken. 
  
Nota Grondbeleid 2013-2017 
De raad stelt de nota Grondbeleid 2013-2017vast.In de nota staat aangegeven hoe de 
gemeente omgaat met gemeentelijke grond. Het doel is een eenduidig, transparant, 
terughoudend en ondersteunend grondbeleid. 

 
Financiële verordening Leiderdorp 2013 
De raad stelt de Financiële verordening Leiderdorp 2013 vast. Het betreft een aanpassing van 
de planning en controlcyclus.. Het aantal bestuursrapportages wordt  teruggebracht van 3 per 
jaar naar 2 per jaar.Het gaat hierbij om een rapportage over januari t/m april en een 
rapportage over januari t/m augustus. 

 
Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 
De raad stelt de zienswijze op de conceptprogrammabegroting van de RDOG 2014 vast. 
Het Algemeen Bestuur van de RDOG neemt deze reactie mee in de nog op te stellen 
programmabegroting 2014. 

 
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Maat 
De raad verlengt de ontheffing vereiste ingezetenschap voor wethouder Maat met een jaar, tot 
18 maart 2014. 
 

 
 
 


