
Kort verslag van de raad van 4 februari 2013 
 
Raadsvragen 
D66 heeft raadsvragen gesteld over de Regiotaxi Holland Rijnland, BBL over de teruggave 
bijdrage RijnGouwLijn en GroenLinks over bestemmingsplan W4 en Calamiteitenoprit A4. 
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/4-februari/20:00.  
 
Vaststellen Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage  
De raad stelt unaniem het definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage vast. 
 
Bestemmingsplan W4 
De  raad stelt de nota zienswijzen, een aantal wijzigingen in Toelichting, Verbeelding en 
Regels bestemmingsplan W4 vast. De raad stelt geen exploitatieplan vast bij 
bestemmingsplan W4.  
Het college zegt op verzoek van de raad toe binnen drie maanden met een checklist te komen 
waar de normering voor het uitvoeren van een beroep aan huis is opgenomen. 
 
Sporten & Bewegen 2013-2017 
De raad stelt de nota  Sporten & Bewegen 2013-2017 vast. BBL, CDA en PvdA stemmen 
tegen. Zij zijn het niet eens met het uitgangspunt van kostendekkendheid, willen eerst 
gesprekken met burgers en organisaties en beschikken over onvoldoende informatie om te 
kunnen instemmen met de huidige sportnota. Een motie van BBL op dit punt haalt met steun 
van CDA en PvdA geen meerderheid. De coalitiepartijen (VVD, D66 en GroenLinks) roepen 
het college bij motie op om voor eind april te beginnen met de toegezegde 
kwartaalrapportages aan de raad waarin de voortgang van de uitvoering van de nota wordt 
beschreven. Alleen de coalitiepartijen stemmen voor de motie, zodat die wordt aangenomen 
met 13 stemmen voor en 7 tegen.  
 
Motie Samenwerking op het gebied van sport in de Leidse regio 
De werkgroep Leidse regioraden biedt deze motie over sportvoorzieningen en bijbehorende 
notitie aan ter bespreking in de betrokken raden. Met de motie roepen de raden in de Leidse 
Regio hun college op te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken op 
gebied van sportvoorzieningen. De motie wordt verworpen met 12 tegen 8 stemmen. CDA, 
BBL en VVD zijn van mening dat de sportverenigingen prima in staat zijn zelf die 
samenwerking op te zoeken. 
 
Begroting OBSG 2013 
De raad keurt de begroting van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) 
2013 goed. 
 
Woonvisie Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’ 
De raad stelt de Woonvisie Gewoon lekker Wonen tussen stad en land vast. De keuze voor 
het groen houden van de polders houdt in dat de uitdaging er nu in zit binnen de grenzen van 
het dorp locaties te zoeken waar passend bij de omgeving kan worden gebouwd, met een 
goed evenwicht tussen sociale woningbouw en overige bouw. 
 
Ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 
De raad stemt in met de concept-reactie op de Ontwerp Huisvestingsverordening Holland 
Rijnland. De evaluatieperiode zal worden aangepast naar één jaar. 
 
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013 
De raad stelt de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013 
vast. In deze verordening staan de kaders en procedures voor het verstrekken van individuele 
voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.  
Het college zal de evaluatie van de pilot ‘keukentafelgesprekken’ delen met de raad. Als het 
college afwijkt van het advies van de WMO-adviesraad krijgt de raad dat te horen. 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/4-februari/20:00


 
IBO vorm en kaders voor Ruimtelijke en Maatschappelijke structuurvisie 
Op 3 december 2012 heeft de raad de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld. De 
uitgezette koersen worden uitgewerkt in een Ruimtelijke en een Maatschappelijke 
structuurvisie. De raad stelt de IBO vorm en kaders vast per fase van het planproces voor de 
maatschappelijke en de ruimtelijke structuurvisie. 
Het college zegt toe het organiseren van informatieavonden op te nemen in het 
communicatieplan dat bij dit project hoort. 
 
Transformatie naar wonen  Elisabethhof 1 ( Astellas) 
De raad stemt in met het voorstel om transformatie naar woningbouw van het kantoorgebouw 
van Astellas mogelijk te maken en zo leegstand van een pand te voorkomen.  
GroenLinks verzoekt het college het geluidsniveau en de luchtverontreiniging mee te nemen 
in de voorwaarden voor een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning gaat langs de 
raad in verband met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. 

 
Uitgangspunten subsidiebeleid 
De raad stelt de uitgangspunten voor het subsidiebeleid vast. 
Hoewel er op dit moment geen ruimte is voor nieuw beleid vindt de raad het wenselijk de 
mogelijkheid te scheppen om sport te subsidiëren in het kader van welzijnsbeleid. 
 
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
De raad stelt de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Leiderdorp 2013 vast. 
 
Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 2013 
De huidige Wegsleepverordening is gewijzigd, aangezien Leiderdorp met 
een ander bergingsbedrijf is gaan werken. De raad stelt de aangepaste wegsleepverordening 
vast. 
 
Begrotingswijziging 1-2013 
Met deze eerste begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de jaren       
2013-2016 bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

 verwerking septembercirculaire 2012 algemene uitkering 

 verwerking afsluiten krediet nieuwbouw gemeentehuis 

 verhoging participatiebudget 2013 
De raad stelt de begrotingswijziging vast. 

 
Controleverordening gemeente Leiderdorp 2013 
De raad stelt de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van 
de financiële organisatie van de gemeente Leiderdorp vast.  
 
Benoemen van een accountant voor de jaren 2013 en 2014 
De raad benoemt Ernst & Young Accountants als accountant voor de controle van de 
jaarrekening voor de jaren 2013 en 2014 met de optie deze periode met twee maal één jaar te 
verlengen.  
 
Lijst van toezeggingen 
De data die genoemd zijn in de lijst van toezeggingen zijn afspraken tussen raad en college. 
Die data kunnen niet eenzijdig worden aangepast, uitsluitend in overleg tussen 
commissie/raad en college. 
 
Het college komt terug op een suggestie vanuit de raad om in de Ommedijk op praktische 
wijze invulling te geven aan een burgerservicepunt. 
 
Wisseling fractievoorzitterschap 

 Mevrouw Meijer deelt mee dat zij om gezondheidsredenen het fractievoorzitterschap van de  
 VVD per direct overdraagt aan de heer Cooijmans. 


