
Kort verslag RAAD 9 MEI 2016

1. Opening

2. Vaststellen agenda

      2a  Benoeming burgerraadsleden voor D66 en VVD
De raad benoemt de heer R.P.L.S. Visser tot burgerraadslid voor D66 en de heer N. 

            Verwers tot burgerraadslid voor de VVD.

3. Vragenronde

De volgende raadsvragen zijn gesteld:

 Raadsvraag 45 GrL en D66  Vergunningverlening rond evenementen 
D66/GrL vragen  inzage in de adviezen van Brandweer en Politie rond 
Koningsdag en verzoeken om agendering van het punt in een Forum. Het 
presidium zal bepalen hoe en wanneer dit punt aan de orde komt.

 Raadsvraag 46 VVD Prognosebrief 2015 
 Raadsvraag 47 VVD Verkeerslichten Acacialaan
 Raadsvraag 48 CDA Veiligheidsrisico’s verroeste gasleidingen 

(beantwoording volgt)
 raadsvraag 49 LPL Verkeerslichten Acacialaan vervolg 
 raadsvraag 50 LPL GrL PvdA prognosebrief
 raadsvraag 51 LPL plastic afval
 raadsvraag 52 LPL uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid (beantwoording 

volgt)
 Raadsvraag 53 D66 Prognosebrief 2015

      De vragen 46 en 50 en 53 over de prognosebrief worden behandeld bij punt 9. Alle    
      vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
      https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/09-mei/20:30. 
 

4. Mededelingen:
 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken

Donderdag 12 mei gaat de raad zich in een interactieve sessie buigen over de 
concept-toekomstvisie en de concept-bestuurlijke randvoorwaarden.

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken. Geen bijzonderheden.
 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Nu Alphen aan den Rijn is 

uitgetreden onderzoekt het DB alternatieven voor het voortbestaan van de 
ODWH. Rond oktober wordt een beleidsnota verwacht.

 Er is een enquête uitgezet onder (burger)raadsleden, ambtenaren en burgers 
om het huidige vergadersysteem te evalueren.

 Het college komt met een bewonersbrief over de te verwachten overlast bij 
het bouwrijp maken en de bebouwing van Vierzicht 1.

 Ikea heeft aangegeven zich zeker in Leiderdorp te gaan vestigen. Het concern 
denkt nog na over de precieze invulling van de vestiging.

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/09-mei/20:30


 Het college heeft op 10 mei een vervolggesprek met RCL en zal de raad snel 
daarna informeren over het resultaat.

 De eerste 40 leerlingen vanuit de noodopvang in de ROC-locatie zijn van start 
gegaan in Doesmeer. Het college complimenteert de OBSG en de vrijwilligers, 
die het gebouw in een paar weken geschikt hebben gemaakt voor onderwijs.

 Het college heeft een positieve grondhouding t.a.v. de warmterotonde. De 
berichtgeving in de pers over een voorkeurstracé is voorbarig.

5. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2016 en de bijbehorende 
specifieke kredietaanvragen
De raad besluit:

 
1. De GIG 2016 (mutatiedatum 29-03-16) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
      financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de 
      ruimtelijke projecten. 
2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per 01-01-

16 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen: 
 Vierzicht (-/- € 1.379.595,-) 

 Plantage (-/- € 3.663.378,-) 

3. De gewijzigde resultaten van onderstaande investeringsoverzichten voor W4 per 
01-01-16 en de op basis van deze resultaten bijgestelde investeringskredieten 
vast te stellen: 
 Fietsbruggen en -paden W4 (-/- € 4.561.526,-) 

 Weteringpark (inrichting en ontsluiting) (-/- € 3.043.102,-) 

 Verbreding viaduct Ericalaan/geluidswallen (-/- € 1.017.634,-) 

4. Het gewijzigde resultaat van onderstaande grondexploitatie voor Overige 
ruimtelijke projecten per 01-01-16 en het op basis van dit resultaat bijgestelde 
uitvoerings-krediet vast te stellen: 
 Amaliaplein (€ 3.174.307,-) 

5. De begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de GIG2016 vast te stellen 
6. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 
.

6. Financiële verordening 2016
De raad stelt de Financiële verordening 2016 vast en trekt  de Financiële verordening 
2013 en het Treasurystatuut 2013 in. Tot op heden was er naast de financiële 
verordening ook een Treasurystatuut. Deze documenten zijn samengevoegd in de 
financiële verordening.

7. Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2016
De raad stelt de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 vast en trekt 
de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2009 in. Het college zal deze 
raadsperiode bij de samengevoegde reserves aangeven waaruit deze bestaan.

8. Nota Reserves en Voorzieningen 2016
De raad stelt de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 met ingangsdatum         
1 januari 2016 vast en trekt de Nota Reserves en Voorzieningen 2013 in. Het college 
zegt toe deze collegeperiode bij de samengevoegde reserves aan te geven waaruit 
deze zijn samengesteld.

9. Prognosebrief (raadsvragen 46 en 50 en 53)



De VVD vraagt zich naar aanleiding van de prognosebrief af of het college wel grip 
heeft op de financiën. Hoe houdt het college de kosten in de gaten en zorgt het dat 
het budget niet wordt overschreden. LPL onderschrijft de mening van de VVD, met 
name op het gebied van de 3 d’s lijkt het college niet in control. Ook de PvdA is 
geschrokken van de prognosebrief. D66 stelt dat hier sprake is van een uitzonderlijke 
situatie, die landelijk tot vergelijkbare situaties leidt (overschot op WMO budget). D66 
vindt een inhoudelijke discussie nu voorbarig  en wil hierover praten bij de 
behandeling van de jaarrekening, als de definitieve cijfers bekend zijn. Dat geldt ook 
voor het CDA en GrL. Voor GrL is met name belangrijk welk effect het overhouden 
van WMO-geld heeft gehad voor mensen.
Na een schorsing roept de VVD het college op z.s.m. in control te raken. De raad 
besluit de inhoudelijke discussie te voeren bij de behandeling van de jaarrekening.

10. Lijst van toezeggingen en moties
Geen opmerkingen.

11. Ingekomen stukken
Geen bijzonderheden.

12. Vaststellen besluitenlijst raad 4 april 2016
De raad stelt de besluitenlijst van 4 april 2016 ongewijzigd vast.
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