
RAAD 15 juni 2015 

 
Vaststellen agenda 
De raad besluit op verzoek van het college punt 4: Transformatie Informatiecentrum A4 van de 
agenda af te voeren. Het college komt met een voorstel dat op meer draagvlak kan rekenen. Het punt 
over de OBSG is naar aanleiding van de discussie in het Politiek Forum aangehouden. 

 
1. Vragenronde 

 raadsvraag 4 (uit raad 11 mei jl.) GrL over BOA’s.  

 raadsvraag 5 (uit raad 11 mei jl.) GrL over LAB071 oplossingsrichtingen beantwoord 

 raadsvraag 6 (uit raad 11 mei jl.) GrL over opvang illegalen regio 

 raadsvraag 1 GrL over toegankelijkheid schuldhulpverlening beantwoord 

 raadsvraag 2 D66 over inzamelpunten voor plastic beantwoord 

 raadsvraag 3 PvdA over legen van ondergrondse containers beantwoord 

 raadsvraag 4 VVD over opladen elektrische voertuigen 

 raadsvraag 7 CDA Leiderdorpse enquête 

 raadsvraag 8 GrL over payrolling 
 
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatieysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/15-juni/20:30. 
Het college komt nog met nadere informatie over de vraag over de BOA’s (gebieden die minder 
aandacht krijgen) en op de vraag over LAB071 (onderbouwing 71 arbeidsplaatsen).  
 
Boterhuispolder 
De heer Taghavi spreekt in over het feit dat de Boterhuispolder gedurende het broedseizoen drie 
maanden is afgesloten. Hij pleit ervoor dit prachtige wandel- en fietsgebied het hele jaar door open te 
stellen en biedt de burgemeester handtekeningen aan van medestanders. 

 
2. Mededelingen 

- omdat de kadernota wordt aangepast aan de mei-circulaire is hij pas deze week gereed. 
- wethouder Gardeniers verzoekt om een gesprek met fractievertegenwoordigers voor 

verdere vormgeving van een voorstel voor het informatiecentrum A4. 
 

3. LAB071 
 
Insprekers: de heren Van den Burgh, Heemskerk en Witte. 
Alle drie de insprekers spreken hun zorgen uit over de gevolgen die de Leidse ring in de 
uitwerkingsfase voor omwonenden kan hebben en benadrukken het belang van goed overleg. 
Na uitvoerige discussie en het bespreken van amendementen/moties in diverse vormen 
neemt de raad unaniem een amendement aan dat is ondertekend door 
VVD/D66/CDA/PvdA/LPL, waarin de raad een aantal randvoorwaarden stelt voordat tot 
implementatie kan worden overgegaan. Een van die randvoorwaarden betreft het raadplegen 
van omwonenden. Het volledige amendement kunt u hier lezen: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/15-juni/20:30. 
De raad verwerpt een motie van GroenLinks om de besluitvorming uit te stellen met 17 tegen 
3 stemmen. 
De raad stelt unaniem het geamendeerde voorstel vast om een aantal maatregelen te 
realiseren met als doel het realiseren van gezamenlijke ambities en een hoogwaardig en 
gedragen oplossing voor een betere interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie.  
 
 

4. Transformatie Informatiecentrum A4  
van agenda afgevoerd. 
 

5. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2015 en de bijbehorende specifieke 
kredietaanvragen 
De raad stelt de GIG 2015 en de bijbehorende kredietaanvragen vast.. 
 
 
 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/15-juni/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/15-juni/20:30


6. Uitvoeringskrediet Polder Achthoven 
De raad stelt een uitvoeringskrediet beschikbaar om het definitief ontwerp tot uitvoering te 
brengen. 
 

 
7. Holland Rijnland vergadering Algemeen Bestuur 24 juni 2015 

De raad volgt de ambtelijke annotatie die is opgesteld voor de AB vergadering van 24 juni. De 
vertegenwoordigers uit de raad nemen de daarin verwoorde standpunten mee naar het AB. 

 
8. Zienswijzen vaststellen concept begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen 

a. Servicepunt71 
b. Holland Rijnland 
c. Veiligheidsregio Hollands Midden 
d. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
e. Omgevingsdienst West Holland 

      De raad stelt de zienswijzen op de concept-begrotingen van de gemeenschappelijke    
      regelingen vast, met uitzondering  van die voor Holland Rijnland. De raad keurt de begroting  
      van Holland Rijnland – zoals verwoord in een motie van GroenLinks - af omdat de begroting  
      niet voldoet aan de kwaliteitseisen die de raad daaraan stelt. De begroting bevat onderdelen  
      die niet aansluiten bij eerdere besluitvorming .In de begroting is onvoldoende duidelijk wat  
      wordt gedaan voor de financiële bijdrage van de gemeente. D66 en het CDA vinden afkeuren 
      van de begroting te ver gaan en stemmen tegen de motie van GroenLinks. (11 voor, 9 tegen). 
 
9. Lijst van toezeggingen en moties 

Geen bijzonderheden. 
 

10. Ingekomen stukken 
De raad besluit de stukken conform voorstel af te handelen. 
 

11. Besluitenlijst raad 11 mei 
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 


