
Kort verslag  RAAD 6 JUNI 2016 

 
 
 
 
Opening 
De raad is voltallig aanwezig. 
 
Vragenronde 
Er zijn raadsvragen gesteld over de volgende onderwerpen: 

 Raadsvraag 48 CDA Veiligheidsrisico’s verroeste gasleidingen  

 Raadsvraag 52 LPL Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid  

 Raadsvraag 54 LPL Integraal Veiligheidsbeleid aanvullende vragen  

 Raadsvraag 55 LPL Sluiting Boterhuispolder gedurende broedseizoen Raadsvraag 56 
D66 Taxussnoeisel  

 Raadsvraag 57 D66 Verstrekking subsidie voor oud papier  

 Raadsvraag 58 GrL Kredietaanvraag ondergrondse milieucontainers (beantwoording 
volgt) 

Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/06-juni/20:30. 
 
 
Mededelingen: 

 De raad kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst met de raden uit Leiden, 
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude in Leiderdorp, over de toekomstvisie 
Leidse Regio.  
 

 De VVD stelt voor bij de behandeling van de retailvisie in Leiden op 30 juni het 
regionale belang te onderstrepen. Over de manier waarop verschillen de meningen. 

 

 De raad stuurt een brief aan de Minister van Infrastructuur en Mileu met de oproep 
versneld tot een oplossing te komen voor de fileproblematiek op de A4. GrL kan niet 
instemmen met de tekst van de brief omdat de partij moeite heeft met de voorgestelde 
oplossing van het probleem, het aanleggen van meer banen. De brief gaat ter 
kennisname naar de raden van omliggende gemeenten. Ook via de partijlijnen zal in 
Den Haag invloed worden uitgeoefend. 

 

 De heer Schipaanboord vertegenwoordigt de raad in de auditcommissie van DZB. Hij 
zal de onderzoeksonderwerpen delen met de raad. De eerste onderzoeksresultaten 
komen aan het eind van dit jaar. De raad kan onderzoekwensen meegeven. 

 

 De kadernota is vanaf 13 juni openbaar. Het college meldt de effecten van de mei-
circulaire in een aparte brief.  

 

 Het college meldt dat de goedkeurende verklaring van de accountant waarschijnlijk 
nog niet beschikbaar is bij de toezending het jaarverslag 2015, naar verwachting wel 
bij de bespreking van het jaarverslag in het Forum. 

 
Zienswijzen concept begrotingen 2017 gemeenschappelijke regelingen 
De raad stelt de zienswijzen vast voor de concept-begrotingen van: 
a. Servicepunt71  
b. Holland Rijnland  
c. Veiligheidsregio Hollands Midden 
d. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

 
Een amendement van GrL op de  zienswijze op de concept-begroting van de 
Omgevingsdienst West-Holland zal door de AB-leden in de tekst van de zienswijze worden 
verwerkt, waarna de zienswijze namens de raad naar de ODWH gaat. Door niet in te 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/06-juni/20:30


stemmen met de begroting geeft de raad een signaal af dat de huidige situatie van de ODWH 
ingrijpen vereist.  

 
Sportnotitie Bewegingsruimte (brief van het college d.d. 28 januari 2016) 
PvdA/GrL/LPL roepen het college bij motie op maatwerk per vereniging toe te passen bij het 
vernieuwen van de gebruikersovereenkomst. 
De overige partijen zien de motie als overbodig, omdat het college al maatwerk toepast. Het 
college bevestigt dit door te stellen dat elke vereniging een passend arrangement krijgt. 
Sommige verenigingen willen en kunnen alles zelf, voor anderen wordt naar een arrangement 
op maat gezocht. De raad verwerpt de motie van 14 tegen 7 stemmen. 

 
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 
De raad stemt in met de voorgestelde wijzigingen van de Afstemmingsverordening 
Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015. GrL heeft moeite met de toonzetting van de 
verordening en pleit voor een positievere insteek. 

 
Gedragslijn integriteit Leiderdorp 
De raad stelt de gedragslijn integriteit Leiderdorp vast, die is opgesteld om integere 
besluitvorming en handelen door raadsleden te bewaken en te bevorderen. Het CDA vindt de 
zin die naar aanleiding van de bespreking in het Forum op verzoek van D66 is toegevoegd 
overbodig. 

 
Benoeming  
De raad benoemt mevrouw M.C. (Maartje) Burger met ingang van 1 september 2016 als 
plaatsvervangend raadsgriffier. 

 
Lijst van toezeggingen en moties 
Het college stuurt de raad deze week een brief met de stand van zaken meerjarenprognose  
Sociale Woningbouw. 

 
Ingekomen stukken 
Op verzoek van LPL wordt de brief van het college over de vluchtelingenopvang geagendeerd 
voor het volgende Forum. 
Een verzoek van GrL om de brief over Vestiging Dierenklinieken in Detailhandel nader te 
bespreken vindt geen bijval in de raad.  
 
 
Vaststellen besluitenlijst raad 9 mei 2016 
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, nadat zij de raadsleden heeft opgeroepen zich aan te 
melden voor het Doeshavenconcert op 17 juni. 


