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Kort verslag van de raad van 7 september 2015 
 
 
 
 

1. Opening 
Afwezig zijn de raadsleden Van Boxsel, Hoenen en Joosten. Mevrouw Van Diepen verlaat de  
vergadering na punt 5. 

 
2. Vaststellen agenda 
Als punt 10b voegt de raad aan de agenda toe de motie vreemd aan de orde van de dag over 
vluchtelingenopvang. 

 
3. Vragenronde 

Vragen en antwoorden kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/07-september/20:30.   
 

• Raadsvraag 1 GrL ontbrekend voetpad Zijldijk. Het colege zegt toe de situatie    
      opnieuw te bekijken. 
• Raadsvraag 2 CDA reclame Engelendaal Kamasutra-beurs 
 • Raadsvraag 3 GrL banengroei en woningbouw Leiderdorp tot 2020. GrL vraagt zich af  
      of de modellen van LAB071 op actuele cijfers zijn gebaseerd. 
 • Raadsvraag 4 D66 internet basisscholen. Het college neemt de oproep van de raad  
      tot een actievere houding ter harte. 
 • Raadsvraag 5 GrL aanvraag omgevingsvergunning zonnepanelen A4. Het college  
      kijkt na of er tijdig een kennisgeving is ontvangen en aan de raad ter beschikking is  
      gesteld. 
• Raadsvraag 6 D66 Stichting Het Warenhuis  
• Raadsvraag 7 D66 Uitvoeringsprogramma Economische Zaken 
 • Raadsvraag 8 GrL eigen bijdrage hoger dan werkelijke zorgkosten. Bespreking in  
      volgende raad. 
• Raadsvraag 9 GrL toepassing gerechtelijke uitspraak 25% CO2 reductie in 2020. 

Bespreking in volgende raad. 
.     Raadsvraag 10 D66 vluchtelingenopvang verzoek COA  
 

4. Mededelingen 
- de bouw op de Plantage is gestart. 
- GrL verwacht antwoord op vragen naar het fietspad op de Ericalaan. 
- GrL verzorgt op 15 september een Zorgavond in het gemeentehuis. 
 

5. Stichting kringloopbedrijf Het Warenhuis 2016 
De raad besluit unaniem om de stichting het Warenhuis 2016 het uitsluitend recht te gunnen 
om de wettelijke taken die ze op dit moment voor de gemeenten uitvoeren te kunnen 
continueren. De raad neemt unaniem een amendement (tekstvoorstel) van D66 aan waarin 
aan de gunning een termijn van vijf jaar wordt gekoppeld. De raad roept het college bij motie 
op zich maximaal in te spannen het aantal door de stichting te realiseren banen naar rato van 
het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten te verdelen en hierover te rapporteren 
aan de raad (15/3).  GrL hecht aan een ruim integratiebudget waarmee de doelen die beoogd 
worden bereikt  worden.  
 

6. Re-integratieverordening Participatiewet 2015 
De raad stelt de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 vast, zodat deze in 
overeenstemming is met de laatste ontwikkelingen en afspraken in het kader van de 
Participatiewet. 
 

7. Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2015 
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 moesten diverse 
verordeningen en beleidsregels technisch-redactioneel worden aangepast, om ze in 
overeenstemming te brengen met de wet en de daarin gehanteerde terminologie. De raad 
stelt de aangepaste verordening vast. 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/07-september/20:30
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8. Rioolverordening buitenriolering Leiderdorp 2015 

De raad stelt de Rioolverordening buitenriolering Leiderdorp 2015 vast en regelt daarmee 
eenduidig de verplichtingen van gemeente en rechthebbenden ten aanzien van beheer en 
onderhoud van riolering en de hierbij te hanteren grensafbakening.  
 

9. Verordening rechtspositie wethouders 
De raad stelt de Verordening rechtspositie wethouders vast. De verordening is aangepast in 
verband met het per 1 juli 2014 gewijzigde Rechtspositiebesluit Wethouders. 
 

10. Motie Teylingen over Boterhuispolder 
De raad stelt de concept-reactie van D66 vast met 9 tegen 8 stemmen. De reactie van D66 
biedt de mogelijkheid om nadat Teylingen zijn deel van de polder heeft ingericht opnieuw in  
gesprek te gaan over de openstelling tijdens het broedseizoen. Een aangepaste reactie van  
het CDA biedt die mogelijkheid niet en krijgt alleen de steun van PvdA en GrL. De griffie zal de  
reactie van D66 namens de raad aan de raad van Teylingen sturen. Het presidium buigt zich  
over de vraag of er al dan niet een nieuw onderzoek naar de lengte van het broedseizoen  
moet komen. 
 

10b.Motie vreemd aan de orde van de dag: tijdelijke opvang asielzoekers 
              De raad steunt unaniem een door de PvdA geïnitieerde motie waar het college wordt  

       opgeroepen in contact te treden met het COA en te onderzoeken of er binnen de gemeente  
       vastgoed beschikbaar is, dat geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers. 
 
11. Lijst van toezeggingen en moties 

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3  
De raad verschuift de toezegging betreffende de OBSG naar 2 november 2015. 

 
12. Ingekomen stukken 

D66 verzoekt de recreatienotitie te agenderen voor het eerstvolgende Forum. 
GrL verzoekt de Duurzaamheidsagenda, evaluatie ODWH voor het eerstvolgende Forum te 
agenderen. 
 

13. Vaststellen besluitenlijst raad 7 juli jl. 
De raad stelt de besluitenlijst van 7 juli ongewijzigd vast. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

