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Kort verslag  
RAAD 4 APRIL 2016 

 
 
 

 
 
Vragenronde 
 
Er zijn diverse raadsvagen gesteld. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem: https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2016/04-april/20:30:00. 
 

 Raadsvraag 15 D66 Verlichting brandgangen Leyhof  

 Raadsvraag 32 GrL vervolg op raadsvragen toestand fietspad Engelendaal. Op korte 

termijn worden de fietspaden langs de Engelendaal aangepakt. 

 Raadsvraag 33 GrL Evenementen in de Houtkamp, toekomstplannen voor de 

Houtkamp. De VVD benadrukt dat alle partijen zich moeten houden aan de 

voorwaarden van een afgegeven vergunning en dat de gemeente moet handhaven. 

 Raadsvraag 34 D66 Bomenkap. D66 blijft van mening dat de bomen zijn gekapt in 

tegenspraak met het toegezegde moratorium en voelt zich geschaad in zijn 

vertrouwen. 

 Raadsvraag 35 GrL Natuurtoets fietsverbinding Ruigekade.   

 Raadsvraag 36 GrL Renovatie en herindeling Kindcentrum de Voorhof’. 

 Raadsvraag 37 GrL afspraken COA, behandeld in Forum 29 maart 2016.  

 Raadsvraag 38 CDA afspraken COA, behandeld in Forum 29 maart 2016.  

 Raadsvraag 39 CDA stopzetten van subsidie oud papier. Nu het college heeft 

besloten de scholen en verenigingen in 2016 nog éénmaal te compenseren vraagt de 

VVD of dat jaar uitstel ook mogelijk is voor de leges. Als het beleid op dat punt wijzigt 

laat het college dat voor de eerstvolgende Forumvergadering weten. 

 Raadsvraag 40 CDA over  stopzetten wekelijkse Leidse informatievoorziening  

 Raadsvraag 41 GrL Kindcentrum de Voorhof 

 Raadsvraag 42 LPL BIZ Baanderij 

 Raadsvraag 43 LPL Retailvisie 

 Raadsvraag 44 LPL Renovatie en herindeling van Kindcentrum de Voorhof 
 

Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken 
De klankbordgroep meldt dat er nog veel werk verzet moet worden om voor de zomer 
een toekomstvisie te presenteren. Op 12 mei vindt een interactieve bijeenkomst 
plaats met de Leiderdorpse raad.  

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken 
De punten van kritiek vanuit Leiderdorp op de begroting van Holland Rijnland vonden 
brede steun. Het DB heeft positief gereageerd op alle wensen en suggesties. 

 Het college doet verslag van de actuele stand van zaken rond de noodopvang van 
vluchtelingen op de ROC locatie. U kunt het laatste nieuws over de vluchtelingen 
volgen op de website van de gemeente: 
https://www.leiderdorp.nl/zoeken/vluchtelingen. 
 

 
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) Leiderdorp Begroting 2016 
De raad keurt de begroting 2016 van de OBSG goed. De VVD vraagt zich met het oog op de 
verslechterende financiële situatie van de OBSG af waarom het zo lang duurt voor een 
samenwerkingspartner wordt gevonden. 

 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2018 

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2016/04-april/20:30:00
https://www.leiderdorp.nl/zoeken/vluchtelingen


2 

 

De raad stelt  het vGRP vast. In dit plan worden de inspanningen van de gemeente op het gebied van 
onderhoud/vervanging van het rioolstelsel met bijbehorende infrastructuur beschreven. GrL stemt voor 
dit moment in met scenario B, maar verwacht dat op langere termijn scenario C de voorkeur verdient. 

 
Verklaring van geen bedenkingen (VvgB) Fietsverbinding Ruigekade 
De raad geeft een VvgB afvoor het verlenen van omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie 
van het project Fietsverbinding Ruigekade Polder Achthoven.  
GrL dient een motie in waarin zij het college oproepen zich in te zetten voor een weidevogelvriendelijk 
agrarisch natuurbeheer. Na een tekstuele aanpassing stemt de raad met 14 stemmen voor en 7 tegen 
in met de motie. VVD en LPL stemmen tegen, zij vinden de motie overbodig na toezeggingen door het 
college. 

 
Renovatie en herindeling Kindcentrum De Voorhof 
De raad besluit in te stemmen met de renovatie en herindeling van de scholen De Hasselbraam en De 

Regenboog (projectnaam Kindcentrum De Voorhof) en het begrote krediet op te hogen. De VVD 

stemt tegen, gezien de financiële risico’s.. De VVD pleit ervoor de huisvestingsproblematiek 

in breder verband te beoordelen en te bekijken of Leiderdorp met 1 school minder kan. Het 

college neemt een suggestie van LPL mee om te onderzoeken of de verhuizing en de tijdelijke 

uitplaatsing goedkoper kan. Dit geld kan dan worden worden ingezet voor 

duurzaamheidsmaatregelen. 
 

Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, wijziging 
verlenging 
De raad stemt in met een aantal technische wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling 
Schadevergoedinsschap HSL-Zuid, A16 en A4. 
 
Arbeidsvoorwaarden Griffie 
De raad verklaart de  in de collegebesluiten Ledenraadpleging CAO 2016 tot 1 mei 2017 en de 
Wijzigingen CAR/UWO uit de sector gemeenten 2013-2015 genoemde beslispunten ook van 
toepassing voor het griffiepersoneel. 
 
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 

 
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is: 

 

 Cameratoezicht (verordening bedrijveninvesteringszone) - Het college zal de raad in 
het eerste kwartaal van 2016 informeren wat nu precies de openbare weg is en wat 
de bevoegdheden van de gemeente daar zijn. Afgedaan met memo van het college 
van 1 april 2016. 

 

 Rekenkamer rapport PMR - schriftelijke reactie van het college op het rapport en de 
aanbevelingen. Het college komt met een reactie in de raad van 6 juni. 

 
Ingekomen stukken 
LPL verzoekt de brief van het college d.d. 9 maart 2016 over de evaluatie van de vluchtelingenopvang 
te agenderen voor het Forum. GrL verzoekt om een presentatie over het Sociaal Team Leiderdorp en 
daarna bespreking in het Forum. 
 
Vaststellen besluitenlijst raad 7 maart 2016 
De raad stelt de besluitenlijst van 7 maart ongewijzigd vast. 

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

