
RAAD 7 maart 2016

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA 

Vragenronde
De diverse raadsvragen en antwoorden kunt u lezen en terugkijken in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/07-maart/20:30.

 Raadsvraag 01 Van D66 over Meedoen, beantwoord 

 Raadsvraag 09 LPL over komst asielzoekers 

 Raadsvraag 10 LPL brief RCL over gevolgen sportbeleid 

 Raadsvraag 11 LPL kosten nieuwe huisstijl 

 Raadsvraag 12 LPL overeenkomst COA  

 Raadsvraag 13 VVD over bijeenkomst koning weiland 

 Raadsvraag 14 VVD stemlokalen referendum Oekraïne

 Raadsvraag 15 D66 Verlichting brandgangen Leyhof 

 Raadsvraag 16 LPL Referendum Oekraïne

 Raadsvraag 17 LPL over raadsvragen 9 en 12 Vluchtelingen COA

 Raadsvraag 18 GrL voortgang en beleidswijziging wijkgericht werken

 Raadsvraag 19 GrL begroting Holland Rijnland 

 Raadsvraag 20 GrL doelgroepenvervoer

 Raadsvraag 21 GrL verkeerssituatie A4 

 Raadsvraag 22 GrL noodopvang vluchtelingen ROC 160223 

 Raadsvraag 23 GrL aanpak maatschappelijke participatie en integratie Raadsvraag 

24 GrL herziening parkeerbeleid 
 Raadsvraag 25 GrL Retailvisie Leidse regio 2025 

 Raadsvraag 26 GrL toestand fietspad Engelendaal 

 Raadsvraag 27 GrL veiligheid vluchtelingenopvang 160223

 Raadsvraag 28 GrL wateroverlast Engelendaal 

 Raadsvraag 29 D66 digitale volwassenheid

 Raadsvraag 30 GrL verkeerssituatie Vronkenlaan en Van der Marckstraat Raadsvraag 

31 VVD Stierenbrug
 Raadsvraag 32 GrL vervolg op raadsvragen toestand fietspad Engelendaal 160303 

beantwoording volgt

De vragen 15 en 32 komen terug in de volgende raad.
N.a.v. de vragen 14 en 16 spreekt een meerderheid van de raad zich uit voor eenzelfde aantal 
stembureaus als bij andere verkiezingen bij het referendum op 6 april. Het college zegt toe dit te 
organiseren en de meerkosten in de eerstvolgende bestuursrapportage inzichtelijk te maken.
D66 verzoekt de afspraken met het COA te agenderen voor het Politiek Forum.

Mededelingen:
Op 16 maart vindt een extra portefeuillehoudersoverleg plaats over de inkoop jeugdzorg. De raad zal 
via het presidium van 14 maart input meegeven aan de portefeuillehouder.

Gemeenschappelijke Regelingen - Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 23 
maart 2016
Het presidium zal dit punt op 14 maart behandelen.

Zienswijze Holland Rijnland herziene begroting 2016 
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Met uitzondering van GrL stemt de raad in met een amendement (tekstwijzigingsvoorstel) van de VVD 
om het bedrag van 156.000,- terug te storten aan de gemeenten die dit in 2005 beschikbaar hebben 
gesteld. De raadsleden zullen dit standpunt ook via de partijlijnen uitdragen.
In die zin aangepast stemt de raad in met de concept-zienswijze op de herziene begrotign  Holland 
Rijnland 2016. Het AB Holland Rijnland zal de begroting 2016 in de AB vergadering van 23 maart 
vaststellen.

Holland Rijnland nieuwe samenstelling van de Leiderdorpse AB delegatie
Als gevolg van de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling gaat het aantal AB-leden voor 
Leiderdorp van drie naar twee. De raad benoemt de heren Van Boxsel en Vastenhoud als lid voor het 
AB Holland Rijnland, de heer Van Boxsel vertegenwoordigd 5 stemmen, de heer Vastenhoud 4. De 
raad benoemt heer Schipaanboord en mevrouw Hofman-Züter als hun plaatsvervanger.

Addendum Parkeerbeleidsplan
De gemeenteraad heeft in 2012 het Parkeerbeleidsplan Leiderdorp vastgesteld. Het Addendum 
Parkeerbeleidsplan zorgt voor actualisatie van dit Parkeerbeleidsplan op verschillende onderdelen. 
Ontwikkelingen en praktijkervaringen van de afgelopen jaren zijn verwerkt zodat het parkeerbeleid van 
Leiderdorp waar nodig wordt verduidelijkt en/of aangevuld. 
LPL/PvdA/D66 roepen het college op onderzoek te doen naar de parkeerdruk in Voorhof. De raad 
houdt deze motie aan in afwachting van het resultaat van het nu lopende onderzoek. 
De raad stemt unaniem in met een motie van  PvdA/LPL/GrL/D66  waarin zij het college oproepen met 
de  Raad van Bestuur van Alrijne in overleg te treden over het parkeren van personeel op eigen terrein 
van het ziekenhuis om zo parkeeroverlast in Voorhof te beperken. De raad stemt eveneens unaniem 
in met het Addendum Parkeerbeleidsplan.

Cardea-locatie, gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Woningbouw
De raad stelt het gewijzigde bestemmingsplan Woningbouw Cardealocatie vast.
Het plan maakt het mogelijk om op de locatie woningbouw te ontwikkelen. Het woningbouwplan past 
binnen de kader van de gebiedsvisie. 

Retailvisie Leidse regio 2025
De heer Schonk spreekt in namens de ondernemers van de Oranjegalerij.Hij spreekt zich kritisch uit 
t.a.v. de retailvisie en stelt dat de ondernemers van de Oranjegalerij hiervan niet de dupe willen 
worden.
.
De Retailvisie Leidse regio 2025 is een coproductie van de partijen binnen Economie071. Doel van de 
visie is het maken van een toekomstbestendig wensbeeld voor de ontwikkeling en transformatie van 
winkelgebieden binnen de Leidse regio. CDA, LPL en PvdA roepen het college bij motie op te 
onderzoeken welke detailhandel, horeca en maatschappelijke organisaties op de Oranje Galerij 
behouden kunnen blijven. D66 en GrL sluiten zich hierbij aan, zodat de raad deze motie aanneemt 
met 14 ten 5 (VVD) stemmen. De VVD is van mening dat de motie overbodig is, omdat het beleid al 
als zodanig is geformuleerd.
De raad stelt de Retailvisie Leidse regio 2025 vast. LPL stemt tegen, omdat zij tegen een opgelegde 
retailvisie zijn. Vanuit PvdA en GrL klinken geluiden dat zij bij een toekomstige 
bestemmingsplanwijziging kritisch zullen kijken naar eventueel weg bestemmen van functies. Het 
college geeft aan dat er geen sprake is van weg bestemmen en sluiten van winkels. Er moeten meters 
ingeleverd worden in Leiderdorp  en het college gaat hierover in gesprek met ondernemers.In het 
kader van de actieve informatieplicht zal het college de raad regelmatig informeren over de voortgang 
van het actieplan van de retailvisie. 

Maatschappelijke participatie en integratie vergunninghouders
LPL/PvdA dienen een amendement in dat behelst de (meerjarige) begrotingswijziging vast te stellen, 
naar aanleiding van de toename van de algemene uitkering met 324.000,-, waarvan het gehele 
bedrag zal worden toegevoegd aan programma 2A. Beslispunt 2 vervalt dan. CDA en VVD sluiten zich 
aan bij dit standpunt Het college ontraadt het amendement, omdat het raadsvoorstel het vigerende 
beleid verwoordt. D66 en GrL zijn tegen het amendement, zodat dit met 13 tegen 6 stemmen wordt 
aangenomen.
De raad stemt in met het geamendeerde besluit.
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Project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)

GrL dient op dit punt een amendement in om het bedrag van 158.400,- in 2017 in de reguliere 
begroting op te nemen en niet beschikbaar te stellen uit de reserve sociaal beleid. De raad stemt 
unaniem in met het amendement en stemt eveneens unaniem in met het geamendeerde besluit.

Wob-verzoeken delegatie bevoegdheid beslissen
De raad besluit de bevoegdheid tot het nemen van besluiten in het kader van de Wob gericht aan de 
raad te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders om zo een efficiënte afhandeling 
van de verzoeken te bevorderen. LPL stemt tegen.

Fractiegelden verantwoording 2015
Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de besteding van het fractiegeld. De raad stemt in 
met het verslag van de kascommissie en zo met de verantwoording besteding fractiegelden over 
2015. 
De raad stemt unaniem in met een motie van GrL/PvdA/D66 om de vergoeding voor fractie-
assistenten te verhogen naar 1.500,- per jaar.

.

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 raad stemt in met het voorstel de toezeggingen over Centrumpleinplan en Leidse Ring Noord af te 
voeren, na de informatie die het college hierover heeft verstrekt.

Ingekomen stukken
De raad agendeert de brief van het college over inkoop jeugdhulp voor het presidium van 14 maart. 
Het college komt nog met aanvullende stukken.

Vaststellen besluitenlijst raad 11 januari en 8 februari 2016
De raad stelt de besluitenlijsten van 11 januari en 8 februari ongewijzigd vast.
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