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LPL heeft de volgende vragen voor de Raad van 8 februari 2016, over de komst van de asielzoekers in 
Leiderdorp:

In de motie van D66 wordt het College opgeroepen een aantal zaken in de overeenkomst met het COA op 
te nemen. 
 

1. Op welke concrete punten heeft het College overeenstemming met het COA bereikt, en op 
welke concrete punten is dat niet het geval?

Wij zijn nog in overleg met COA over de te sluiten Bestuursovereenkomst met het COA. De uitwerking 
vindt plaats binnen de kaders van het genomen raadsbesluit.
Nadat wij de Bestuursovereenkomst hebben ondertekend ontvangt u hiervan een afschrift in het RIS. 
Update: Wij hebben op 7 maart nemen wij in een extra collegevergadering een besluit over de 
overeenkomst met het COA. De overeenkomst en bijlagen hebben wij in het BIS laten plaatsen.
Ook wordt het College in die motie opgeroepen een aantal zaken zelf te regelen.
 

2. Wat is de actuele stand van zaken betreffende het in te stellen meldpunt? Welke acties zijn 
inmiddels genomen, en welk resultaat hebben deze acties tot nu toe?

Wij zijn druk bezig alle acties voor te bereiden. Zodra het meldpunt operationeel is wordt u hiervan via de 
website op de hoogte gebracht. De ervaring is dat betrokkenen ons nu al via de reguliere kanalen goed 
weten te vinden.
Update: Op de website hebben wij informatie geplaatst over het meldpunt. Gezien het aantal 
meldingen dat wij ontvangen, laten wij e.e.a. vooralsnog via info@leiderdorp.nl lopen.  

3. Hoe staat het met het optimaliseren van de verlichting onder het viaduct en in de fietstunnel? 
Welke acties heeft het College ondernomen, wanneer is de verlichting daadwerkelijk 
verbeterd?

Hierover hebben wij afgelopen vrijdag een bericht geplaatst op de website. De werkzaamheden zullen zijn 
afgerond voordat de instroom van vluchtelingen begint; derhalve voor medio maart.
Update: deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. 

De Veiligheidseffectrapportage (VER):
 

4. Op welke punten genoemd in de VER zijn er inmiddels concrete afspraken gemaakt?
Wij pakken de punten uit de VER met alle hierbij betrokken partijen, en in de volle breedte op. Het is ons 
inziens niet opportuun om tijdens de fase van opstarten op bijna dagelijkse basis de voortgang te 
communiceren. Wij doen dat wekelijks op hoofdlijnen via de webstie.
Het college is verantwoordelijk om invulling te geven aan de kaders die de Raad heeft gesteld in de 
Raadsvergadering van 25 januari jl.. U kunt ons beoordelen op het resultaat dat wij in overleg met COA en 
andere partijen behalen, maar geef ons ook even de tijd om de zaken te regelen. 

Update: In een bijlage bij de overeenkomst met het COA zijn de concrete maatregelen opgenomen 
waar het COA (deels in samenwerking met de gemeente) invulling aan geeft. Ook deze bijlage 
hebben wij in het BIS laten plaatsen.
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