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Vragenronde 
Er zijn raadsvragen gesteld over Nieuwe alternatieven Oostvlietpolder (D66), Opvang 
asielzoekers (LPL), toename eigen bijdrage dagbesteding (GrL) en gereguleerde wietteelt 
door gemeenten (GrL). Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/07-december/20:30. De antwoorden 
op de laatste twee vragen volgen nog.  
 
Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken 
Het collegestandpunt is per brief aan de raad meegedeeld. Zowel de 
klankbordgroepleden als de burgemeester roepen de raadsleden op om 
woensdagavond 9 december naar de radenbijeenkomst Leidse Regio te komen. 
Namens de klankbordgroep doet Bob Vastenhoud verslag van de stand van zaken. 
Samenwerken is nu: samen optrekken. 

 Het college heeft inmiddels per brief aan de raad gemeld dat het nu in Zoeterwoude 
gevestigde bedrijf Olympus naar Vierzicht kavel 1 komt. De financiële gevolgen zullen 
in de GIG worden verantwoord. 

 Als het uitstel van betaling van zorgverlener TSN gevolgen heeft voor (9) 
Leiderdorpse cliënten zullen deze worden overgedragen aan een andere 
zorgverlener. 

 De raad ontvangt binnenkort een brief van het college met de nieuwe afspraken met 
Alecto. 

 
Benoeming burgerraadslid voor Groen Links 
De raad benoemt de heer W. Smit tot burgerraadslid voor GrL. 
 
Holland Rijnland AB vergadering 16 december 2015 
Voor het innemen van formele standpunten in de Algemeen Besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking 
plaats aan de hand van de ambtelijke annotatie. De AB-leden zullen er nadrukkelijk op wijzen 
dat de bestemming van frictiekosten/transitiekosten in het vervolg beter verantwoord moeten 
worden. Daarnaast is het herbestemmen van Endegeest tot kantoorruimte  in strijd met de 
regionale kantorenstrategie. 
 
Verordening Bedrijven Investeringszone Baanderij 2016-2020 
De heer Hoenen (VVD) verlaat bij dit punt de raadzaal, omdat zijn bedrijf op de Baanderij is 
gevestigd.  
Doel van dit voorstel is het mogelijk maken van de ambitie van de ondernemers van de 
Baanderij om een BIZ op te richten ter uitvoering van activiteiten die zijn gericht op het 
bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische 
ontwikkeling van de Baanderij. Een amendement (tekstwijzigingsvoorstel) van D66/PvdA/LPL 
met een toevoeging inzake cameratoezicht vindt bijval van GrL en 1 lid van het CDA en is zo 
aangenomen met 13 tegen 7 stemmen. De overige CDA-leden en de VVD vinden het 
amendement overbodig. De raad stelt de Verordening Bedrijven Investeringszone Baanderij 
2016-2020 vast. LPL is tegen het voorstel, zij zien hier geen rol voor de gemeente en hebben 
vraagtekens bij het draagvlak. Het college zal de raad  in het eerste kwartaal 2016 informeren 
wat nu precies de openbare weg is en wat de bevoegdheden van de gemeente daar zijn. 
 
 
OBSG Begroting 2015 en jaarverslag 2014 
De raad keurt het jaarverslag 2014 en de begroting 2015 van de Stichting Openbare 
Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp goed. De VVD en LPL stemmen tegen goedkeuring 
van de begroting, omdat deze niet voldoet aan de eisen.  
 
 
 
 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/07-december/20:30


Vaststellen Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp 
De heer Snaterse spreekt in namens de Werkgroep Monumentenbeleid Leiderdorp. Hij biedt 
de burgemeester een papieren exemplaar aan van het voorstel van de Werkgroep voor een 
monumentenbeleid in Leiderdorp. Digitaal is dit reeds aan de raadsleden verstrekt. Zowel 
raad als college zien dit document als een basis voor een gemeentelijk monumentenbeleid en 
zullen de werkgroep bij de ontwikkeling hiervan zeker betrekken. 
Doel van dit voorstel is een ruimtelijke structuurvisie met een planhorizon tot 2035 vast te 
stellen, met daarin een beschrijving van de ruimtelijke structuur en de hoofdlijnen van het 
ruimtelijk beleid van de gemeente Leiderdorp.  
De raad neemt unaniem een amendement van CDA/D66/LPL en PvdA aan waarin verband 
wordt gelegd met de regionale structuurvisie. Ook een motie van GrL/CDA/D66/LPL en PvdA 
over windenergie kan – in aangepaste vorm - rekenen op unanieme steun. De raad houdt een 
motie van GrL/LPL  over de voortgang van de regionale omgevingsvisie aan tot de 
eerstvolgende bestuursrapportage. 
De raad stelt de Ruimtelijke Structuurvisie 2015 Leiderdorp vast. 
 
 
Begrotingswijziging 
De raad stelt de laatste begrotingswijziging 2015 vast. Hiermee worden de verwachte 
jaarrekeningsaldi voor de jaren 2015-2018 bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn; 
• Verwerking van de septembercirculaire 2015; 
• Vliko addendum bij koopovereenkomst 20 december 2013; 
• Vluchtelingenopvang (het college verwacht een hogere bijdrage) 
• Invulling taakstellingen versus voordelen in begrotingsjaar 2015 
• Voorziening Pensioenoverdrachten 
• Dotatie onderhoudsvoorziening 
• Onderuitputting van de kapitaallasten 
• GGD 2014 
 
Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2016 
De raad stelt unaniem de geactualiseerde belastingverordeningen 2016 met inbegrip van de 
daarbij behorende tarieventabel vast: 

 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016 en 
reinigingsrechten 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 
Een motie van GrL  over hondenplezier en hondenbelasting kan in aangepaste vorm rekenen 
op de steun van alle partijen met uitzondering van LPL. 
Een motie van D66/GrL over compensatie leges gehandicaptenvergunningen vindt bijval van 
de overige partijen, met uitzondering van de VVD. 
 
Holland Rijnland 7

e
 wijziging gemeenschappelijke regeling 

De raad stemt in met de 7
e
 wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. 

Deze wijziging vloeit voort uit  de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015 en 
uit het proces rond #Kracht 15. De regeling wordt bovendien herzien op de onderdelen die als 
gevolg van wetswijzingen aanpassing behoeven. 
 
Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingschap HSL-Zuid, A16 en A4 
De raad stemt in met het verlengen van de gemeenschappelijke regeling 
Schadevergoedingschap HSL-Zuid, A16 en A4 met 5 jaren  
en met de voorgestelde tekstwijziging.   
 
 
 



Verordening Adresnaamgeving en -nummering 2015 
De raad gaat akkoord met het opheffen van de adviescommissie adresnaamgeving gemeente 
Leiderdorp. De raad delegeert zijn bevoegdheden  aan het college om  (toekomstige) 
burgers/gebruikers meer te betrekken bij vaststelling van nieuwe straatnamen. De raad stemt 
in met een amendement van D66 dat een toevoeging inhoudt over het toekennen van namen 
van nog levende personen. VVD en CDA vinden deze tekstwijziging overbodig. 
 
 
Verordening jeugdhulp 2015 Leiderdorp aanpassing artikel 5 lid 1 
De raad stemt in met het aanpassen van de verordening jeugdhulp 2015 Leiderdorp zodat 
deze conform de richtlijnen van de accountant is. 
 
Verklaring van geen bedenkingen - Bouwen van een woning met garage aan de 

        Boomgaardlaan 
De raad gaat akkoord met: 

 het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb)  voor het 
verlenen van de omgevingsvergunning  voor de bouw van één woning met garage 
aan de Boomgaardlaan; 

 het beschouwen van de verklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring  
indien op de ontwerp beschikking geen zienswijze wordt ingediend die zich richt op 
deze vvgb; 

 het niet vaststellen van een exploitatieplan voor de omgevingsvergunning. 
 

 
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 
 
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is: 
 

 Uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid schoolzones - College zegt toe terug te 
komen op eventuele uitbreiding schoolzones en het herplaatsen van meubilair. Het 
college meldt dat de uitvoering op schema ligt. Nadere details zijn te vinden op de 
website schoolzones. 

  Recreatie notitie, brief van het college d.d. 30 juni 2015 - De portefeuillehouder gaat 
enkele suggesties vanuit het Forum (vogelkijkplek en uit-agenda) verder uitwerken. 
De burgemeester doet uitgebreid verslag van de stand van zaken. 

 Groenonderhoud - Raad 151005 Het college zal de zomermeting van de 
beeldkwaliteit op korte termijn delen met de raad. Afgedaan: uitkomsten van de 
beeldkwaliteitsschouw zijn op 4 december in het RIS geplaatst. 
 

Ingekomen stukken 
Op verzoek van GrL wordt het behandeladvies bij punt 15 Jaarverslag Dorp, Stad en land 
2014 gewijzigd in: betrekken bij besluitvorming. 
 
Vaststellen besluitenlijst raad 2 november jl. en besluitenlijst raad 6 november jl. 
De raad stelt beide besluitenlijsten ongewijzigd vast. 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

