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Kort verslag van de  RAAD 4 juli 2016 
 
 
 

1. Opening 
Bij afwezigheid van de raadsvoorzitter, mevrouw Laila Driessen, zit de plaatsvervangend 
raadsvoorzitter, de heer Willem Joosten, de vergadering voor. Van D66 is de heer Joey van 
Boxsel afwezig. 
 

2. Vaststellen agenda 
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 
 

3. Vragenronde 
De hieronder genoemde raadsvragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-
juli/20:30. 
 

 Raadsvraag 58 GrL Kredietaanvraag ondergrondse milieucontainers  

 Raadsvraag 59 D66 Onderzoek naar duurzaamheid van gemeentelijke 
elektriciteitsinkoop. D66 roept het college bij motie op zich in te zetten voor de 
inkoop van duurzame stroom. ).  Het college zegt toe alles in het werk te stellen 
regionaal groene stroom in te kopen. Een stemming over de motie levert een uitslag 
van 9 voor en 11 tegen, waarmee de motie is verworpen (voor zijn D66, GrL en 
PvdA). Het college zegt toe zo mogelijk voor het eind van het jaar met een 
duurzaamheidsagenda te komen. 

 Raadsvraag 60 GrL Glasvezel internet 

 Raadsvraag 61 GrL effecten verhuurdersheffing  

 Raadsvraag 62 PvdA Speelveld Lisdoddekreek  

 Raadsvraag 63 PvdA Afsluiting van der Marckweg  

 Raadsvraag 64 GrL Toekomstvisie Leidse Regio  

 Raadsvraag 65 GrL Zonnepanelen  

 Raadsvraag 66 GrL Vergunning verlening bij evenementen 

 Raadsvraag 69 GrL Sterkenburg  

 Raadsvraag 70, VVD Leidse Ring Noord  

 Raadsvraag 71, GrL Kunstgrasvelden RCL 

 Raadsvraag 72, VVD Overbruggingskrediet RCL 

 Raadsvraag 73, D66, afsluiting Van de Marckstraat 
 

4. Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken. Het visiedocument wordt 5 juli vrij 
gegeven aan de raden voor het indienen van zienswijzen. 

 
5. Leidse Ring Noord, besluitvorming over de kaders 

De vraag aan de raad is de ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor de drie tracédelen 
gezamenlijk en per individueel tracédeel van de Leidse Ring Noord vast te stellen. 
Er zijn vier Insprekers: de heer Eric Majoie, de heer Lex de Jonge (Klankbordgroep Buitenhof 

en Leyhof), de heer Andreas van den Burgh namens Stichting Wijkbelang Ringweg Oost en 
de heer Wim Witte namens Driegatenbrug. De heer Majoie is van mening dat in dit project niet 
op de juiste manier invulling is gegeven aan burgerparticipatie. De overige insprekers 
benadrukken net als in het Forum hun bezwaren tegen de aanpassing van de Oude 
Spoorbaan, waarbij de Jonge een aantal maatregelen noemt die in elk geval voor hem 
voorwaarden zijn (zie inspraakreactie in het RIS). 
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 PvdA/Grl/LPL dienen een amendement in waarin zij een aantal aanpassingen voorstellen voor  
het tracé Oude Spoorbaan. Na discussie in de raad wordt het amendement omgezet in een 
motie waarin de raad het college oproept een  aantal maatregelen te nemen om de overlast te 
beperken – bij een snelheid van 80 km - en over de uitvoerbaarheid hiervan uiterlijk 1 
november 2016 aan de raad te rapporteren. De raad neemt de motie unaniem aan (zie 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-juli/20:30.  Ook gaat de raad 
unaniem akkoord met de ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor de drie tracédelen 
gezamenlijk en per individueel tracédeel van de Leidse Ring Noord. 
Het college garandeert dat landbouwverkeer geen gebruik gaat maken van de Nieuwe Weg 
en dat de rotondeconstructie zorgvuldig bekeken wordt. Bij de uitvoeringsbesluiten kan de 
raad oordelen of de inpassing op de gewenste wijze vorm krijgt. 
 

6. Welstandsnota Leiderdorp 2016  
De raad stelt de gewijzigde Welstandsnota Leiderdorp 2016 en de Nota van beantwoording 
vast.  GrL stemt tegen omdat de partij van mening is dat met het welstandsvrij maken van 
delen van Leiderdorp een hypotheek genomen wordt op de ruimtelijke kwaliteit van 
Leiderdorp in de toekomst. 
 

7. Initiatiefvoorstel VVD Leges verordening 2016 
De VVD stelt voor om de legesverordening zodanig aan te passen dat de uitzondering voor 
het betalen van leges door vrijwilligersorganisaties die in 2016 is komen te vervallen weer 
wordt opgenomen in de legesverordening, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. De 
raad stemt unaniem in met het voorstel. Het college zegt toe kort na het reces in gesprek te 
gaan met de Oranjevereniging over de constructie die de vereniging hanteert met betrekking 
tot het betalen van leges i.v.m. de kermis. De raad vindt een dergelijke constructie 
onwenselijk. 

 

8. Jaarverslag 2015 en resultaatbestemming 2015 
De raad stelt unaniem een drietal amendementen vast: 
- leges (9.000,- bestemmen voor verlaging leges vrijwilligersorganisaties) 
- mantelzorgcompliment (15.000,- bestemmen voor een mantelzorgcompliment) 
- resultaatbestemming sociaal domein: voor een onafhankelijke evaluatie 15.000,- te 

bestemmen uit de reserve sociaal domein. (en 35.000,- uit het budget rekenkamer). 
Na verwerking van deze  amendementen (tekstwijzigingsvoorstellen) stelt de raad 
het jaarverslag Leiderdorp 2015 met inbegrip van de jaarrekening 2015 en de bijbehorende 
resultaatbestemming vast. Een amendement van GrL om een bedrag  te bestemmen voor de 
duurzaamheidsagenda wordt verworpen met  15 tegen 5 (GrL/PvdA) stemmen. CDA en GrL 
trekken een amendement voor respectievelijk re-integratie en fietsnota in. 
 

 
9. 1ste Bestuursrapportage 2016 inclusief begrotingswijziging 

De raad neemt kennis van de 1e bestuursrapportage 2016 en stelt de hieruit voortvloeiende 
begrotingswijziging voor de begroting 2016 vast. GrL stemt tegen, zij vinden dat de 
rapportage op hoofdlijnen te weinig houvast biedt om te controleren of de beleidsuitvoering 
op schema ligt. 
 

10. Vaststelling programma indeling 2017 
De raad stelt de indeling van de programma’s en deelprogramma’s voor de begroting 2017 in 
gewijzigde vorm vast. LPL stemt tegen, de partij heeft geen behoefte aan deze aanpassing. 
 

11. Financiële Kadernota 2017-2020 
 De raad stelt de financiële kadernota 2017-2020 vast en geeft het college de   
 opdracht deze te verwerken in de begroting 2017-2020. GrL stemt tegen. GrL vindt het 
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teleurstellend dat het uitgangspunt bij beleid is dat het budget leidend is en dat er bezuinigd 
wordt op voorzieningen die de leefbaarheid va n het dorp beïnvloeden. In een aantal moties 
roepen verschillende partijen het college op tot aanpassingen. Zie moties: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-juli/20:30. 
De raad neemt een  motiet.a.v. communicatie via GAH van het CDA aan met 11 voor en 9 
stemmen tegen (D66 /VVD tegen). Een motie van de VVD om het  betalen van leges voor 
non-profitorganisaties met uitzondering van politieke partijen ook voor de toekomstige jaren 
uit te zonderen kan rekenen op raadsbrede steun, evenals een motie van D66 voor het 
uitdelen van een mantelzorgcompliment. De raad neemt een motie van GrL om jaarlijks een 
bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda aan met 15 
tegen 5 stemmen aan (VVD tegen). De raad houdt twee moties van resp. CDA en D66 over 
inzamelen oud papier en afvalstoffeninzameling aan tot de begroting. Het college komt met 
een voorstel voor de uitvoering. Een motie van de VVD om de trendmatige verhoging van de 
OZB voor 2017 en verdere jaren achterwege te laten kan alleen rekenen op steun van LPL. 
Dat betekent dat de motie is verworpen met 13 tegen 7 stemmen. 
Belangrijke thema’s voor de raad: 
- onderhoud groen/onkruidbestrijding 
- behoud huidige vorm bij verzelfstandiging kinderboerderij  
- temporisering bezuinigingsvoorstellen (PvdA/GrL/LPL) 
- statushouders en huisvesting (LPL) 
- indexatie personeelskosten SP71 (VVD) 
- effecten rentewijzing 

  
12. Voorbereidingsbesluit routenet Leiden-Leiderdorp 

De raad stelt een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar voor de uitwerking van 
de R-Net route Leiden-Leiderdorp. 

 
13. Polder Achthoven bestemmingsplan 2016 vaststellen 

De raad stelt  het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 inclusief de Nota Zienswijzen 
gewijzigd vast. 
 

14. Kunstgrasvelden RCL, beschikbaar stellen krediet 
De raad stelt een krediet beschikbaar voor het aanleggen van twee kunstgrasvelden ter 
vervanging van twee grasvelden bij RCL. 
 

15. RCL kortlopende overbruggingsfaciliteit beschikbaar stellen (brief college d.d. 8 juni 2016) 
De raad kan zich vinden in het voornemen van het college om een kortlopend 
overbruggingskrediet beschikbaar te stellen voor RCL, waarbij de VVD opmerkt dat het een 
krediet is op basis van onzekerheden. 
 

16. Lijst van toezeggingen en moties 
Het college meldt dat het bomenbeleid aan het eind van het jaar kan worden geagendeerd. 
 

17. Ingekomen stukken 
Op vezoek van D66 agendeert de raad de monitor Sociaal Beleid voor het eerstvolgende 
Forum. 
GrL roept de raad op na te denken over deelname en de vorm waarin aan de dag van de 
democratie op 10 september. 
 

18. Vaststellen besluitenlijst raad 6 juni 2016 
De raad stelt de besluitenlijst van de raad van 6 juni ongewijzigd vast. 
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19. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 01.55 uur. 


