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Besluitenlijst POLITIEKE AVOND 27 oktober 2014  

 
 

Fietsnota 2014-2020  
De behandeling van de Fietsnota is uitgesteld. Op 3 november tijdens de informatieavond vindt een 
korte presentatie plaats over de nota en is er gelegenheid tot vragen stellen. Daarna wordt de nota 
opnieuw geagendeerd voor het Politiek Forum en de raad. 

 
Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis 
De vraag aan het Politiek Forum is wensen en bedenkingen mee te geven bij het ontwerpbesluit om 
per 1 januari 2016 de stichting Het Warenhuis op te richten. Hoewel een groot deel van het Forum 
positief is, is er toch een aantal kritische vragen, met name t.a.v. een bedrijfsplan en de rol van 
Oegstgeest. De VVD ziet geen rol voor de overheid bij het in standhouden van het kringloopbedrijf. 
Het college stelt dat een bedrijfsplan wordt opgesteld als de stichting wordt opgericht. De vraag over 
de rol van Oegstgeest neemt het college mee in gesprek met het college van Oegstgeest deze week. 
Het college zal de raad op de hoogte houden van de voortgang. 

 
Beleidsplan Participatiewet 
De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, is de opvolger van de Wet werk en bijstand 
(WWB). Dit beleidsplan biedt de kaders en keuzes waarbinnen de Participatiewet uitgevoerd gaat 
worden. Het beleidsplan is voorbereid in nauwe samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio 
(Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude) en DZB. De heer Van der Meij uit als inspreker zijn zorg over 
de communicatie richting gebruikers. D66, VVD en LPL kunnen instemmen met het voorstel. Het CDA 
wil de tekst op 1 punt aanpassen. GroenLinks en PvdA bepalen in de raad hun standpunt, nadat zij de 
antwoorden op hun vragen hebben bestudeerd. Tijdens de informatieavond van 3 november kunnen 
aanvullende vragen worden gesteld. De raad besluit op 17 november. 

 
Veiligheidshuis Hollands-Midden 
In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met deelname aan het Veiligheidshuis en de 
regionale financiering. Ondanks een aantal vraagpunten zien de coalitiepartijen kansen in het 
Veiligheidshuis. De oppositiepartijen hebben meer aarzeling. De raad besluit op 17 november. 

 
Regio 

 
AB ODWH 3 nov. 2014 
De vertegenwoordiging in het AB zal het volgende aan de orde stellen: 

- Voorkeur voor het aanleveren van stukken vier weken voor de vergaderdatum 
- Verbieden mobiele telefoons niet opnemen 
- Uittreden Alphen aan den Rijn: maak de financiële gevolgen van in- en uittreden inzichtelijk. 

 

R A A D 

 
Vragenronde en mededelingen 
Het college komt nog voor de begroting met een update van de financiële situatie van de gemeente. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
 
Motie PvdA over de Voedselbank 
De inspreker Nico van Jaarsveld vindt het standpunt van het college om de subsidieaanvraag van de 
Voedselbank af te wijzen ongehoord, hij verwacht van het college een andere houding. 
Onder voorwaarde dat het gaat om een eenmalige verstrekking van 6.000,- kan naast PvdA, GrL en 
LPL ook het CDA akkoord gaan met de motie, die zo met een meerderheid van 9 tegen 7 stemmen 
wordt aanvaard. Het college zegt toe de motie mee te zullen nemen in de heroverwegingen naar 
aanleiding van het bezwaarschrift dat de Voedselbank heeft ingediend. 
Dit is voor de oppositiepartijen onvoldoende, zij verwachten een toezegging dat het college de motie 
onverkort uitvoert en dienen een motie van wantrouwen in tegen het college. De raad verwerpt deze 
motie met 9 tegen 7 stemmen (coalitie/oppositie). 
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Aangekondigde motie GroenLinks over veiligheid tunnelbak A4, aangehouden 
 
Veiligheidsregio Hollands-Midden zienswijze 2

e
 wijziging programmabegroting 2014  

Vraag aan de raad is in te stemmen met deze zienswijze. D66 dient op dit punt een tekstwijziging in 
(amendement), met twee aanpassingen neemt de raad dit amendement met algemene stemmen aan 
en stemt vervolgens unaniem in met de zienswijze. 
 
Verordening Jeugdhulp 2015 
Besproken in Politiek Forum op 6 oktober jl. 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Jeugdhulpwet verplicht 
de gemeente een verordening op te stellen over de jeugdhulpvoorzieningen en de toegang. Er wordt 
een vijftal moties ingediend en in stemming gebracht: 
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/27-oktober/21:30:00. 
 
 

1. CDA, unaniem aangenomen 
2. GrL, verworpen (9/7) 
3. D66, unaniem aangenomen 
4. LPL, verworpen (9/7) 
5. PvdA, aangehouden 

 
De raad neemt het voorstel unaniem aan. 
 
 
Programma Jeugdhulp 2015 
De raad stelt het Programma Jeugdhulp 2015 vast, stelt zo  budget beschikbaar voor regionale inkoop 
en reserveert budget voor lokale uitvoering. De raad uit wel zijn zorgen over de risico’s. Het college 
deelt die zorg en volgt de ontwikkelingen op de voet. 

 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Het CDA dient een tekstvoorstel (amendement) met als doel de actieve informatieplicht van het 
college richting cliënt te onderstrepen. De raad stemt unaniem in met dit amendement. 
De raad verwerpt een motie van GrL waarin het college wordt opgeroepen de beleidsregels voor de 
laatste raadsvergadering ter bespreking aan de raad aan te bieden (9 tegen, 7 voor). Het college heeft 
in oktober al toegezegd dat de raad deze beleidsregels voor het eind van het jaar krijgt toegezonden. 
De raad stelt de Verordening maatschappelijke ondersteuning vast. 
 
Lijst van toezeggingen en moties 
Het college meldt dat bij de aanbesteding van de werkzaamheden op het Engelendaal meteen de 
aanleg van stil asfalt wordt meegenomen. 

 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/27-oktober/21:30:00

