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Kort verslag van de raad van 12 mei 2014 
 
 
 

1. Opening  
De voorzitter heet alle aanwezigen en de kijkers thuis welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
Punt 16 van de agenda – het initiatiefvoorstel van D66 over en nieuwe vergaderstructuur – 
vervalt. In plaats daarvan komt punt 16a: het instellen van raadsommissies. Een werkgroep 
gaat de nieuwe vergaderstructuur verder uitwerken. Geplande ingangsdatum is na het 
zomerreces 2014. 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

GroenLinks heeft vragen gesteld over het kinderpardon. Het college bespreekt deze vraag 
dinsdag 13 mei en komt er per brief op terug bij de raad. 
   

4. Drie decentralisaties sociaal domein 3D aanvraag voorbereidingsbudget 2014 
De raad stelt een voorbereidingsbudget van € 268.065 beschikbaar voor de implementatie 
van de drie decentralisaties in het sociaal domein in 2014.  
 

5. Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
(RDOG) en Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 
De raad stemt in met de wijziging gemeenschappelijke regeling RDOG en VRHM. Doel van 
deze aanpassing is het actualiseren van beide gemeenschappelijke regelingen en het 
herstellen van de samenhang tussen deze beide regelingen.  
 

6. Begrotingswijziging 2, boekjaar 2014 
De raad stemt in met begrotingswijziging 2, boekjaar 2014. Met deze tweede 
begrotingswijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldi voor 2014 bijgesteld en betreft de 
uitwerking van het raadsbesluit van 10 maart 2014 met betrekking tot de beheervisie 
openbare ruimte.  
 

7. Begrotingswijziging 3, boekjaar 2014 
De raad gaat akkoord met begrotingswijziging 3, boekjaar 2014. Met deze derde 
begrotingswijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldo voor 2014 bijgesteld. Ook betreft 
deze wijziging de  uitwerking van de algemene uitkering van de decembercirculaire 2013.  

 
8. Afrekening fractiegelden januari t/m maart 2014 

De raad stelt de uitgaven van de raadsfracties van januari tot en met maart 2014 vast.  
 

9. Afscheid wethouders Maat en Zilverentant 
De voorzitter van de raad neemt met een korte informele toespraak afscheid van de 
wethouders Maat en Zilverentant en biedt beide heren een Leiderdorps cadeau aan. Mevrouw 
Van Reijn spreekt de vertrekkende wethouders namens de raad toe. Als herinnering krijgen zij 
een herinnering aan de raadzaal in klein formaat. Namens de fracties van VVD en GroenLinks 
danken beide fractievoorzitters hun wethouder voor hun inzet tijdens hun wethouderschap. 
In hun dankwoord schetsen beide vertrekkende wethouders hoe zij hun Leiderdorpse periode 
hebben ervaren en hoe zij hun toekomst denken in te vullen. 
 

10. Procesverantwoording formatie 
De fractievoorzitters van D66, VVD en CDA vertellen hoe het formatie is verlopen. Zij kijken 
terug op een goed proces, waarin in de concept-fase van het akkoord ruimte was voor inbreng 
vanuit de hele raad en het maatschappelijk middenveld. De gespreksverslagen staan in het 
raadsinformatiesysteem. http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2014/12-
mei/20:00. Vanuit de oppositie klinkt kritiek, waar was de door D66 aangekondigde 
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vernieuwing? Het enige vernieuwende was de consultatieronde. Maar met de inbreng is in 
ogen van de oppositie weinig gedaan. 

 
11. Bespreking coalitie-akkoord 

D66 licht het akkoord kort toe. De oppositie is teleurgesteld in de inhoud van het akkoord. 
GroenLinks, PvdA en LPL hebben hun standpunten vastgelegd in een oppositieakkoord. 
Beide akkoorden zijn te lezen in het raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2014/12-mei/20:00. 
De coalitie is van mening dat de overige partijen hun kans voorbij hebben laten gaan tijdens 
de consultatieronde en zij missen de financiële paragraaf bij het oppositieakkoord. Voorstel is 
in een later stadium een debat te voeren over het oppositieakkoord. 
 

12. Benoeming en beëdiging wethouders 
De commissie voor de geloofsbrieven uit de raad heeft geen beletsels gevonden voor de 
benoeming van de voorgedragen wethouders. Het college zal een overzicht van 
nevenactiviteiten publiceren op de website en de raad informeren hoe deze nevenactiviteiten 
zich verhouden tot de gedragscode voor wethouders. 
De raad benoemt na een schriftelijke stemming de volgende wethouders: 
D66 – Michiel van der Eng 
VVD – Kees Wassenaar 
CDA – Jeff Gardeniers 
De voorzitter neemt de heren de eed dan wel de belofte af. 
 

13. Benoeming en beëdiging raadsleden 
De commissie voor de geloofsbrieven heeft de gegevens van de voorgedragen raadsleden in 
orde bevonden. 
Door de benoeming van de heren Van der Eng en Gardeniers tot wethouder komen er twee 
raadszetels vrij. De raad benoemt de heren Joey van Boxsel (D66) en Felix Stam (CDA) tot 
raadslid, waarna de voorzitter hen beëdigt. 
 

14. Vaststelling definitieve zitplaatsen gemeenteraad 
De raad stelt de definitieve zitplaatsen vast. 
 

15. Benoeming en beëdiging burgerraadsleden 
De raad benoemt 15 burgerraadsleden waarna de voorzitter hen beëdigt. 
Voor D66: B. Warmenhoven,mevrouw Bakker-Leenders en mevrouw Van Velzen, voor de 
VVD de heren Bresters, Hogenbirk, Moonen en Reidsma, voor het CDA de heren Van Huut en 
Jansen, voor de PvdA de heren Hollands, Majoie, Schmidt en Reijken en voor LPL de heren 
Van der Hoogt en Koster. 

 
16a.Instellen raadscommissies  
 De raad besluit tot het instellen van drie raadscommissies, de commissie Bestuur en  
 Maatschappij, de commissie Ruimte en de Regiocommissie. Elke commissie bestaat uit twaalf  
 leden, twee per fractie, roulerend in te zetten per onderwerp. 

 
16. Benoeming (plaatsvervangend)voorzitters raad en commissies 

Na een schriftelijke stemronde benoemt de raad de heer Willem Joosten (VVD) tot eerste 
plaatsvervangend raadsvoorzitter en mevrouw Jeannette Hofman (GrL) tot tweede 
plaatsvervangend raadsvoorzitter. 
Voor de vier vacatures voorzitter/plaatsvervangend voorzitter commissie, dan wel in een 
andere structuur een opiniërend vergaderdeel, hebben zich vier kandidaten aangemeld. De 
raad benoemt hen bij acclamatie. De heren Grootaarts (D66) en Langenberg (LPL) tot 
voorzitter en mevrouw Hofman (GrL) en de heer Cooijmans (VVD) tot plaatsvervanger. 

 
17. Benoeming deelnemers gemeenschappelijke regelingen 

Binnen de regio maakt de gemeente Leiderdorp deel uit van verschillende 
gemeenschappelijke regelingen. De raad benoemt hen volgens voorstel. Over de vacatures in  
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de Omgevingsdienst West Holland vinden twee schriftelijke stemrondes plaats omdat er 
 meerdere kandidaten waren. 
 

18. Lijst van toezeggingen 
Het nieuwe college zal de lijst van toezeggingen wat termijnen betreft laten actualiseren. 
 

19. Ingekomen stukken 
De raad besluit de brief van de Brandweer Hollands Midden over de brandweer Leiderdorp en 
Oegstgeest  te agenderen voor de eerstvolgende commissie BM. 
 


