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Insprekers 
Namens de klankbordgroep Brittenstein vertolkt de heer Segrijn de gevoelens van de omwonenden. 
Zij maken bezwaar tegen het proces en de invulling van het nieuwbouwplan Brittenstein (de 
inspraakreactie kunt u hier lezen: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/8-juli/20:00 
(bij agendapunt 2).  De heer De Vries van Rijnhart Wonen spreekt in naar aanleiding van een brief van 
het college over de stand van zaken herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan. Rijnhart Wonen ziet hier 
kansen en wil graag concrete afspraken maken met het college over woningbouw in Leiderdorp de 
komende vijf jaar. 
 
Vragenronde en mededelingen 
D66 heeft vragen gesteld over Brittenstein en het CDA over de Boterhuispolder. Vragen en 
antwoorden kunt u lezen op: http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2013/08-juli/20:00 
(agendapunt 3). 

 
Benoeming burgerraadslid voor D66 
De raad benoemt de heer Bas Warmenhoven als burgerraadslid voor D66. 
 
Jaarverslag 2012 
De raad stemt in met een amendement van GroenLink en CDA om bij onkruidbestrijding over te 
schakelen van RoundUp op een niet giftig alternatief en hier 100.000 euro van het resultaat 2012 voor 
te bestemmen. De VVD stemt tegen. 
Een amendement van PvdA/BBL/CDA om 500.000 euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
ten behoeve van de uitvoering van de Sportnota haalt geen meerderheid. Alleen PvdA en BBL zijn 
uiteindelijk voor dit amendement. 
PvdA/BBL/CDA  trekken een amendement om een bestemmingsreserve te vormen voor een 
eventuele lening aan de OBSG in, nadat het college heeft toegezegd bereid te zijn in een noodsituatie 
een lening te verstrekken. 
Met in achtneming van het aangenomen amendement stelt de raad het Jaarverslag 2012 vast stellen 
en stemt in met de resultaatbestemming waarmee budgetten van 2012 worden overgeheveld naar 
2013. 

 
Begrotingswijziging 3, boekjaar 2013 
De raad stelt begrotingswijziging 3 vast.  
De belangrijkste wijziging uit deze begrotingswijziging is de verwerking van de nieuwe beschikking 
van ministerie van SZW en daarbij het 10% eigen risico. 

 
Financiële Kadernota 2014-2017 
De raad kan zich in grote lijnen vinden in de financiële kadernota. Punten die zullen leiden tot 
discussie bij de 2014-2017: 

 Veiligheidshuis 

 Drank- en horecawet 

 Klantcontactcentrum 

 Marktgelden (opheffen weekmarkt onbespreekbaar voor raad) 

 OZB 

 Subsidieplafonds 

 Vakleerkrachten bewegen 

 Milieuambtenaar 

 Voorlichtingsbudget 

 Opleidingsbudget 

 Jeugdbeleid, MEC en schooltuinen 

 Voorziening drie transities 
 

Financieel kader Vliko 
GroenLinks dient op dit punt een amendement in dat raadsbreed steun krijgt. 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/8-juli/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2013/08-juli/20:00


Op basis van de geamendeerde tekst besluit de raad unaniem een krediet van maximaal 1,1 miljoen 
beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van Vliko en de herstructurering van het Vliko-perceel op 
het bedrijventerrein Lage Zijde: 
• maximaal € 350.000,= om de definitieve koopovereenkomst op te stellen, incl.  
 bodemonderzoeken en taxatie (€ 100.000,= in 2013) en het aankoopbedrag aan te vullen  

(€ 250.000,= in 2016) en deze ten laste te laten komen van de algemene reserve. 
• maximaal € 750.000,= voor de realisatie van de groene herinrichting van de locatie van Vliko  
 (scenario 1 uit het rapport Vliko Leiderdorp Financiële en planeconomische resultaten), en  
 deze ten laste te laten komen van de algemene reserve. 
 
De raad besluit het doel van de Reserve Gemeenschappelijke regeling Oude Rijn Zone te wijzigen in: 
de reserve dient ter dekking van de in 2010 besloten bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 
van 300.000 per jaar gedurende vijf jaar en voor zover het saldo hiervoor toereikend is voor de 
aanvullende kosten voor de Leiderdorpse projecten van de Oude Rijnzone. 

 
Vaststellen bestemmingsplan Lage Zijde e.o. 
De raad stelt het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. vast en voldoet zo aan de wettelijke verplichting 
om geen bestemmingsplan ouder dan 10 jaar te hebben. 


