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Motie vreemd aan de orde van de dag 
D66 heeft een motie ingediend over Brittenstein. VVD, BBL en CDA hebben de motie mede 
ondertekend. De motie onderstreept dat de plannen voor Brittenstein binnen de vastgestelde 
kaders moeten worden ontwikkeld en dringt aan op verbetering van de communicatie tussen 
gemeente, Rijnhart Wonen en klankbordgroep Brittenstein. Het college zegt toe de raad een 
plan voor te leggen dat binnen de kaders past. Uiteindelijk moet de raad planologische 
medewerking verlenen. Met uitzondering van GroenLinks stemt de raad in met de motie. 
Een meerderheid van de raad wil in een vergadering van de commissie Ruimte nog verder 
spreken over dit onderwerp.  
 
Vragenronde 
D66 heeft vragen ingediend over een artikel in het Leidsch Dagblad over Dure droge voeten 
en over subsidie voor sport. BBL over minimabeleid, het CDA over communicatie en 
GroenLinks over sociale woningbouw. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/25-
november/20:00. 
 
Benoeming burgerraadsleden 
De raad benoemt de heer van Boxsel als burgerraadslid voor D66 en de heer Majoie als 
burgerraadslid voor de PvdA. 

 
Waterstructuurplan 
De raad stelt het waterstructuurplan vast. Het waterstructuurplan bevat een ruimtelijke visie op 
de Leiderdorpse waterstructuur en draagt bij aan een robuust watersysteem in 2025. 
 
Wijziging APV (Algemene Plaatselijke Verordening) ten behoeve van regulering 
paracommerciële instellingen 
Op grond van artikel 4 van de Drank en horecawet moeten bij gemeentelijke verordening 
regels worden gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Aan deze regels hebben 
paracommerciële rechtspersonen zich te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende 
drank. VVD en BBL dienen een amendement (wijzigingsvoorstel) in op het punt van 
schenktijden, aantal jaarlijkse bijeenkomsten en bevoegdheid burgemeester 
Op het punt ‘schenktijden’ eindigt de stemming in de raad in gelijke stand (10/10), GrL, D66, 
CDA en PvdA stemmen tegen. Dat betekent dat het amendement op dat punt, en daarmee 
het  hele agendapunt, opnieuw in stemming komt in de  raad van16 december as.  

 
Toekomst van het sociaal domein 
De raad stelt de notitie Toekomst van het sociale domein vast en spreekt zich unaniem uit 
voor het uitwerken conform scenario 3. De PvdA dient drie moties in die ook in Leiden worden 
ingediend op het gebied van tegenprestaties in zorg, kaders sociale wijkteams en 
keuzevrijheid zorgzoekenden en zorgorganisaties. De raad houdt de moties aan tot na 
bespreking in de werkgroep kaderstelling 3D’sen deze werkgroep een voorstel voor verdere 
behandeling doet. 
 
Jaarrekening 2012 Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) Leiderdorp 
De raad keurt de jaarrekening 2012van de OBSG Leiderdorp goed. Met deze jaarrekening 
heeft het openbaar schoolbestuur verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad voor zijn 
financiële beleid. De raad spreekt zijn zorg uit over de financiële ontwikkelingen binnen de 
OBSG. 
 
Verordening elektronisch bekendmaken Leiderdorp 2014 



Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht om het in werking treden van 
verordeningen bekend te maken in het elektronische gemeenteblad. De raad stelt de 
Verordening elektronisch bekendmaken Leiderdorp 2014 vast. 
 
Begrotingswijziging 7, boekjaar 2013 
De raad houdt dit punt aan tot de volgende vergadering. Een amendement 
(wijzigingsvoorstel) van D66/BBL/CDA/PvdA haalt een meerderheid van 13 tegen 7 (VVD), 
waarmee beslispunt 6: het vrij maken van 12.500,- voor de uitvoering van de Economische 
Agenda Leidse Regio vervalt. Bij een amendement van het CDA over het toevoegen van de 
BWS gelden aan de reserve sociale woningbouw eindigt de stemming echter in gelijke stand 
(VVD en D66 stemmen tegen) waarmee dit amendement en daarmee het vaststellen van 
begrotingswijziging 7 op 16 december opnieuw aan de orde komen in de raad. 
 
Voortgangsrapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2013 
De raad stelt de Voortgangsrapportage GIG 2013 vast. 
 
Ingekomen stukken  
Op verzoek van de VVD agendeert de raad het jaarverslag 201 van de Commissie Bezwaar- 
en Beroepschriften voor de eerstvolgende commissie Bestuur en Maatschappij. 


