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RAAD 7 juli 2015 

Aanbieden petite 
Aan het begin van de vergadering biedt mevrouw Koopman namens de Hondenvrienden Leiderdorp 
een petitie aan aan de voorzitter van de raad, waarin zij pleit voor  een ruimer losloopbeleid 
 
Vragenronde 
LPL heeft vragen gesteld over het broedseizoen en maaien en GrL over de garantstelling RCL. 
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/7-juli/20:30. 
 
Mededelingen 
Wethouder Gardeniers meldt dat er grondonderzoek plaatsvindt in de groenstrook bij de Zijlstroom. Er 
is een bewonersbrief uitgegaan waarin wordt aangekondigd dat er monsters genomen worden om 
snel duidelijkheid te bieden. De burgemeester laat een zgn. bijenhotel zien. Het Land van Wijk en 
Wouden waarvan zij bestuurslid is, houdt zich onder meer bezig met het bevorderen van het in stand 
houden van de bijenpopulatie in ons land. Bijen leveren een belangrijke bijdrage aan ons milieu. 
 
Brittenstein 
De vraag aan de raad is in te stemmen met het plan voor herontwikkeling van locatie Brittenstein. 
Vervolgens kan het plan verder uitgewerkt worden met betrokkenen. Het uitgewerkte plan wordt in het 
kader van een Verklaring van geen bedenkingen in een later stadium  aan de raad voorgelegd. 
De heer Segrijn pleit namens de Klankbordgroep Brittenstein voor het door de omwonenden gedragen 
plan, dat 48 woningen omvat. 
CDA/PvdA/GrL dienen een amendement (wijzigingsvoorstel) in om te komen tot 56 woningen in het 
plan. CDA/PvdA/GrL/LPL stemmen in met dit amendement, D66 en VVD stemmen tegen. Het 
amendement is aanvaard met 10 tegen 9 stemmen (D66/VVD stemmen tegen). D66 en VVD spreken 
zich uit voor het collegevoortel van 52 woningen, vooral omdat dit op meer draagvlak kan rekenen van 
de omwonenden en toch een aanzienlijke bijdrage levert aan de sociale woningbouw, de overige 
partijen gaan voor een maximum aan sociale woningbouw. 
De raad aanvaardt unaniem een motie van GrL/LPL waarin zij het college oproepen in samenwerking 
met Rjinhart Wonen het plan te optimaliseren wat betreft parkeren en het uitgewerkte plan t.z.t. te 
toetsen aan een nog vast te stellen geactualiseerd parkeerbeleidsplan. Dit mag geen vertraging 
opleveren bij de uitwerking van het plan Brittenstein. De raad stemt met 10 tegen 9 stemmen in met 
het plan voor de herontwikkeling van locatie Brittenstein, met dien verstande dat het aantal van 52 
woningen wordt veranderd in 56 woningen (scenario 2). CDA/PvdA/GrL/LPL zijn voor, D66 en VVD 
stemmen tegen. 
 
Leiderdorpse voetbalvereniging RCL, wensen en bedenkingen verlenen garantstelling 
Het college heeft een verzoek van RCL ontvangen voor gemeentelijke steun voor de realisatie van 
een nieuw clubgebouw. De vraag aan de raad is wensen en bedenkingen mee te geven, voordat het 
college een besluit neemt. 
Het voorlopig standpunt van het college: 

- 100% garant staan voor een lening van 1,9 miljoen 
- 80.000,- als tegemoetkoming in de kosten voor de herinrichting van de buitenruimte en max. 

120.000,- voor het plaatsen van drie porto cabins. 
De heer Kees van der Burg, voorzitter van RCL, pleit namens de voelbalclub voor een aanvullende 
financiële bijdrage van de gemeente. 
De raad kan zich in grote lijnen vinden in het college-standpunt. 
PvdA en LPL roepen het college bij motie op daarnaast een bedrag van 250.000,- vrij te maken uit het 
overschot van 2014 en dit te bestemmen als subsidie voor het nieuwe clubgebouw. De raad verwerpt 
deze motie met 13 tegen 6 stemmen (PvdA/LPL/GrL). Zowel de coalitiepartijen als het college wijzen 
erop dat de gemeente al een aanzienlijk risico loopt met de garantstelling. Bovendien is er sprake van 
precedentwerking als een club geld krijgt voor het realiseren van een clubgebouw. De raad roept RCL 
en het college op in gesprek te blijven om tot een oplossing te komen. 

 
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 
Het regionaal risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de veiligheidsregio 
bestaan. Aan de raad wordt gevraagd aan te geven op welke risico’s de veiligheidsregio zich de 
komende jaren moet richten. 
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Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Persant Snoepweg 3A 
De raad geeft een vvgb af  voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van één 
woning op Persant Snoepweg 3a en daarmee af te wijken van het geldende bestemmingsplan De 
Hoven. 

 
Jaarverslag 2014 en resultaatbestemming 2014 
De raad stelt het jaarverslag Leiderdorp 2014 met inbegrip van de jaarrekening 2014 en de 
bijbehorende resultaatbestemming vast. PvdA/LPL/GrL stemmen tegen. Zij dienen een 
wijzigingsvoorstel (amendement) in voor een aangepaste resultaatbestemming. De raad verwerpt dit 
amendement met 13 tegen 6 stemmen. 

 
Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2015 
De raad stelt de begrotingswijziging 1

e
 bestuursrapportage 2015 vast. Deze begrotingswijziging vloeit 

voort uit de 1e bestuursrapportage 2015. Door deze wijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldo 
voor 2015 bijgesteld.. 

 
Financiële Kadernota 2016-2019 
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2016-2019 vast te stellen en het college de opdracht 
te geven deze te verwerken in de begroting 2016-2019. De oppositiepartijen PvdA/LPL/GrL roepen 
het college bij motie op een door hen voorgesteld scenario 3 uit te werken. Het college zegt toe bij het 
verder uitwerken van de begroting aan de hand van scenario 1 het alternatieve scenario 3 mee te 
wegen en schriftelijk inzichtelijk te maken  hoe dat is gebeurd. Omdat het besluit niet in die zin wordt 
aangepast dat ook scenario 3 wordt doorgerekend stemt de oppositie tegen het vaststellen van de 
kadernota. De raad stelt de kadernota vast met 13 tegen 6 stemmen. N.a.v. een (ingetrokken) motie 
van GrL spreekt de raad af met de financiële werkgroep de mogelijkheid van interactief begroten te 
verkennen, zo mogelijk te beginnen met de begroting voor 2017. 
 

 
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 toezegging over de fietsnota en de moties over veiligheid verdiepte ligging A4 en 
uitvoeringsprogramma economische zaken zijn afgedaan. 

 
 

Ingekomen stukken 
Er is een verzoek om agendering ontvangen voor de volgende stukken: 

- uitvoeringsprogramma economisch zaken (VVD) en rapportage kwartiermaker Sterrentuin 
(VVD/PvdA) 

Het presidium zal bepalen in welk Forum beide onderwerpen aan de orde komen. 
 
Vaststellen besluitenlijst raad 15 juni  jl. 
De raad stelt de besluitenijst van 15 juni ongewijzigd vast. 
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