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Kort verslag RAAD 10 oktober 2016 
 
 
 

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

2. Vaststellen agenda 
De raad stelt de agenda als volgt vast: 
- punt 4a Benoeming burgerraadslid voor de PvdA is toegevoegd 
- punt 9 Zorg met verblijf komt conform de afspraken in het Forum later in gewijzigde 

vorm terug. 
- punt 11 Evaluatie vergadersysteem komt terug in het Forum van 7 november. 

 
3. Vragenronde  

Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/10-oktober/20:30. 
 

 Raadsvraag 82 D66 Archiveren websites  

 Raadsvraag 83 CDA Geluidschermen A4. Zodra de uitslag van de monitoring 
geluidsoverlast bekend is deelt het college dit met omwonenden. 

 Raadsvraag 84 D66 Schuldhulpverlening. D66 komt hierop terug in de volgende raad. 

 Raadsvraag 85 GrL en D66 Bomenkap. GrL vraagt in voorkomende gevallen van 
noodkap eerder naar de raad te communiceren. 

 Raadsvraag 86 GrL en D66 motie Wietteelt  

 Raadsvraag 87 GrL Warmterotonde. GrL vindt het jammer dat de mogelijikheden 
lokaal niet beter zijn uitgenut. 

 Raadsvraag 88 GrL Aanpak fietspaden 

 Raadsvraag 89 GrL Groenbeheer  

 Raadsvraag 90 GrL Motie Maatschappelijke Organisaties en Vluchtelingen. GrL had 
meer actieve inzet op dorpsniveau verwacht. 

 Raadsvraag 91 GrL Duurzaamheid nieuwbouw RCL  

 Raadsvraag 92 GrL Groentoets bomenkap nieuwbouw RCL  

 Raadsvraag 93 VVD Speelplaats Dwarswatering – beantwoording volgt in raad van 14 
november 2016. Het college meldt dat de werkzaamheden inmiddels zijn stopgezet. 
Er vindt eerst nader overleg met de omwonenden plaats. 
 

4. Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio: naar aanleiding van de bespreking in de diverse raden 
zijn aanpassingen aangebracht in het concept. De klankbordgroep verwacht dat deze 
aanpassingen voor de Leiderdorpse raad acceptabel zijn. 

 Duurzaamheid – GrL is van mening dat er in afwachting van de 
duurzaamheidsagenda een aantal quick wins mogelijk is en heeft dit vastgelegd in 
een notitie. De werkgroep duurzaamheid neemt deze notitie mee. 

 De begroting gaat deze week richting raad en wordt maandag 17 oktober openbaar. 

 RCL heeft twee kunstgrasvelden met rubber korrels. Het college wacht nader 
onderzoek af en volgt het advies van het RIVM. 

 De fractievoorzitter van D66 leest een persbericht voor waarin zij de verhoudingen in 
de coalitie aan de orde stelt: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/10-oktober/20:30. 
 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/10-oktober/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/10-oktober/20:30


2 

 

Na afronding van de agenda  zullen VVD en CDA hierop reageren. 
 

  4.a Benoeming burgerraadslid voor de PvdA 
 De raad benoemt de heer O.M. Menger tot burgerraadslid voor de PvdA. 
 

5. Schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO D66 over brandveiligheid 
Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/10-oktober/20:30. D66 wil met 
deze vragen het gevoel van urgentie over dit onderwerp duidelijk maken. Het college geeft 
aan die urgentie te zien en met maatregelen te komen. 
 

6. Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) Clubgebouw RCL 
De vraag aan de raad is een ontwerp-verklaring (Vvgb) af te geven voor het verlenen van een  
omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een nieuw clubgebouw voor  
voetbalvereniging RCL. GrL roept het college bij motie op in overleg te treden om tot een 
duurzamer clubgebouw te komen en daartoe zijn invloed aan te wenden. De raad neemt het 
voorstel aan met 18 tegen twee stemmen. Twee leden van GrL stemmen tegen omdat zij van 
mening zijn dat de procedure rond het doen van een groentoets niet correct is verlopen. Bij 
het in stemming brengen van de motie stemmen GrL, D66 en PvdA voor de motie. Dat brengt 
de stand op 10-10. Dat betekent dat de motie opnieuw in stemming wordt gebracht in de 
volgende raad. 

 

7.  Actualisatie normenkader accountantscontrole  
De raad stelt het geactualiseerde normenkader accountantsconrole vast. 
Door middel van het normenkader geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant  

               voor onder andere de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en over de in  
               de financiële rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving.  
 
 

8. VTH-beleidsplan 2016 – 2020 (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 
De raad stelt  het VTH-beleidsplan 2016-2020 vast. In dit plan zijn de  
beleidskaders opgenomen voor Vergunningverlening, Toezicht en  Handhaving.  

 
9. Initiatiefvoorstel Zorg met verblijf 

Dit punt vervalt en komt in aangepaste vorm later terug.. 
 

10. Gemeenschappelijke Regelingen – Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB)  
vergadering 26 oktober 2016 
Voor het innemen van formele standpunten in het AB van de gemeenschappelijke regelingen 
waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking plaats aan de hand van de 
ambtelijke annotatie in het politiek forum of de raad. Omdat er nog geen ambtelijke 
annotatie beschikbaar is wordt die nagezonden aan de raad. De raadsleden kunnen dan per 
mail reageren en input meegeven aan hun vertegenwoordigers in het AB. 

 
11. Evaluatie vergadersysteem p.m. 

Punt vervalt. Wordt geagendeerd in het Forum van 7 november. 
 

12. 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 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/10-oktober/20:30
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 Motie ‘inzet maatschappelijke organisaties ten bate van integratie nieuwkomers’ 
brief van het college in het RIS geplaatst 160912, hiermee is de motie Afgehandeld. 

 Motie ‘Stichting kringloopbedrijf Het Warenhuis 2016’ (inzet mensen gerelateerd aan 
inwonertal gemeenten) Afgehandeld. 

 Motie ‘Wietteelt’ (in Leidse regio te komen tot een gemeenschappelijk, ruimer beleid 
waaronder experimenten met gereguleerde wietteelt om voor legale coffeeshops 
een legale bevoorrading mogelijk te maken) AFGEHANDELD. 
 

13. Ingekomen stukken 
De raad besluit de ingekomen stukken conform voorstel af te handelen. 
 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 12 september 2016 
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

15. Verhoudingen coalitie 
 

In reactie op het voorgelezen persbericht van D66 komen VVD en CDA met een reactie. VVD 
en CDA geven aan dat zij er achter de schermen alles aan hebben gedaan om tot een 
acceptabele werkwijze met D66 te komen . Dit is niet gelukt. VVD en CDA zeggen het 
vertrouwen in coalitiepartner D66 en breken met de coalitie (persbericht VVD/CDA 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/10-oktober/20:30. ). De 
fractievoorzitters van VVD en CDA bieden zich aan als formateurs voor een nieuwe coalitie. 
De raad stemt hiermee in en verklaart het college demissionair. De raad  verzoekt het college 
alle lopende zaken af te handelen, met uitzondering van controversieel verklaarde 
onderwerpen. 
 
(Het presidium zal de raad voorstellen om op 31 oktober een  
extra raad te houden waarin het nieuwe coalitieprogramma wordt gepresenteerd en de 
wethouders worden benoemd, zodat er op 4 november bij de begrotingsraad een nieuw 
college zit.) 

 
16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 
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