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Kort verslag RAAD 12 september 2016 
 
 
 
 

1. Opening 
De heer Hoenen van de VVD is afwezig. 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Beëdiging van mevrouw M.C. Burger als plaatsvervangend raadsgriffier. 
Mevrouw M.C. Burger, die op 6 juni is benoemd tot plaatsvervangend griffier, legt in handen 
van de voorzitter de belofte af. 
 

4. Vragenronde  
De volgende vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2016/12-september/20:30:00. 
 

 Raadsvraag 74 GrL Uitvoeringsprogramma Gebiedsvisie A4-zone  

 Raadsvraag 75 GrL Cultuurnota 

 Raadsvraag 76 CDA Groenonderhoud incl. bijlage plan verbetering  

 Raadsvraag 77 D66 Bladkorven. De bladkorven worden eind september/begin 
oktober geplaatst. 

 Raadsvraag 78 VVD Lidl 

 Raadsvraag 79 GrL Abri halte Statendaalder 

 Raadsvraag 80 CDA Speelruimteplan  

 Raadsvraag 81 D66 Afvalinzameling  

 De schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO van D66 over brandveiligheid worden 
beantwoord en geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 

 
 

5. Mededelingen: 
- het college komt in oktober met een schriftelijke update rond het vastgoed. 
- binnenkort komt de Verklaring van geen bedenkingen voor RCL in de raad, waarna de 

vergunningaanvraag in gang gezet kan worden. De bouw kan dan in de zomer van 2017 
van start gaan. 

- dinsdag 13 september is er een voorlichting over de veranderingen in de BBV, die voor 
iedereen toegankelijk is. Aansluitend vindt de bijeenkomst van de werkgroep Financiën 
plaats. 
 

6. Uitbreiding Leo Kannerschool 
De raad besluit ten behoeve van het starten van een VMBO-T opleiding door de Leo Kanner 
Onderwijsgroep in Touwbaan 42 voor de aanpassing van het gebouw en voor de eerste 
inrichting de jaarlijkse kapitaalslasten ad 13.133,- euro te dekken uit de extra inkomsten in 
de algemene uitkering ten gevolge van de nieuwe VSO leerlingen die in Leiderdorp onderwijs 
gaan volgen. 
Omdat de Leo Kannerschool het verzoek om voorfinanciering van de servicekosten heeft 
ingetrokken  heeft het college bij memo van 8 september verzocht de beslispunten 2 en 3 uit 
het raadsvoorstel te laten vervallen. Naast het feit dat de raad blij is met deze ontwikkeling 
klinkt er ook kritiek richting college vanwege het feit dat er onvoldoende onderbouwd 
krediet was aangevraagd. 
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7. Beschikbaar stellen (voorbereidings)krediet Leyhof 
De raad stelt  een voorbereidingskrediet van totaal 100.000,- euro beschikbaar  voor het 
project “de Leyhof”. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de huidige begroting. 
 

8. Gebiedsvisie Lage Zijde en krediet 
De raad stelt de Nota van Beantwoording en de Gebiedsvisie Lage Zijde vast  en stelt een 
uitvoeringskrediet beschikbaar. De raad steunt unaniem een motie van het CDA waarin het 
college wordt opgeroepen te komen tot een groene omzoming van de Lage Zijde. Het college 
zegt toe bij het uitwerkingsplan aan te geven in hoeverre het  binnen de kaders mogelijk is 
aan deze wens van de raad tegemoet te komen. 
 

9. Polder Achthoven, beschikbaar stellen krediet 
De raad verhoogt  het uitvoeringskrediet Polder Achthoven met 135.000,-  
euro door middel van het overige budget van de Boterhuispolder en zet dit in voor de 
herinrichting van de Polder Achthoven. 

 
10. Vaststellen cultuurnota 2016-2019 

De raad stelt  de cultuurnota 2016-2019 en de (meerjarige) begrotingwijziging uit de reserve 
kunst en cultuur vast. GrL, PvdA en LPL vinden de nota onvoldoende uitgewerkt om de 
toekomst mee in te gaan, zij stemmen tegen (6 tegen, 13 voor). 

 
11. Toekomstvisie Leidse Regio, concept zienswijze raad 

De raad stelt de concept-zienswijze op de Toekomstvisie Leidse Regio ongewijzigd vast. Op 
27 oktober 2016 om 21.00 uur vindt een extra raad plaats, waar de besluitvorming over de 
Toekomstvisie Leidse Regio tegelijkertijd in alle vijf de regioraden plaatsvindt. De raad dankt 
de klankbordgroepleden voor hun inzet bij dit goed verlopen proces en kijkt uit naar de 
vervolgdiscussie over de samenwerkingsvormen. Daarbij zal de raad ook nadrukkelijk de 
inbreng van inwoners vragen. De VVD benadrukt nog eens dat een nieuwe 
samenwerkingsvorm niet tot meer bestuurlijke drukte mag leiden. 

 
12. Rekenkamerrapport Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten en collegereactie 

daarop (brief van het college d.d. 4 juli 2016) 
De raad spreekt zijn waardering uit voor het Rekenkamerrapport. Uit het rapport blijkt  
dat de gemeente stappen heeft gezet in het betrekken van burgers bij projecten. De  
raad benadrukt dat de energie van het betrekken van burgers aan de voorkant ingezet moet  
worden om zo een meer gedragen resultaat te krijgen. Het IBO protocol is daarvoor een  
belangrijk instrument. Het college komt  met een evaluatie van PMR (Projectmatig  
realiseren) en doet dan een aanbeveling  of IBO daarin kan worden geïntegreerd of als apart  
instrument moet blijven bestaan. Aan de aanbeveling om particuliere ondernemers te  
betrekken bij participatie is inmiddels invulling gegeven bij Cardea en Ranzijn. 
 

13. 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 

 

 Sociale Woningbouw meerjarenprognose – Brief van het college Motie bouwlocaties 
in de toekomst bij de toezegging en in het RIS geplaatst 160608 Afgehandeld 

 Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp – Brief van het college Toezegging Actieprogramma 
A4-zone Leiderdorp bij de toezegging en in het RIS geplaatst 160602 Afgehandeld 
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14. Ingekomen stukken 
De raad besluit de lijst van ingekomen stukken conform voorstel af te handelen, met 
uitzondering van de motie van de gemeente Katwijk over de gezamenlijke inkoop van 
energie. De raad verzoekt het college hier een reactie op te geven. 
 

15. Vaststellen besluitenlijst raad 4 juli 2016 
De raad stelt de besluitenlijst van de raad van 4 juli ongewijzigd vast. 
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 

 


