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Kort verslag BEGROTINGSRAAD 4 NOVEMBER 2016 
 

      
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur. Zij biedt de plaatselijke journalist, Frans Brocken, 
die voor de 40e keer de begrotingsraad bijwoont, een cadeautje aan. 
 
Mededelingen 
Wethouder Beekhuizen verklaart dat zij haar praktijk wat werkzaamheden binnen Leiderdorp betreft 
heeft stop gezet  gedurende haar wethouderschap. 
 
Algemene Beschouwingen 
In de algemene Beschouwingen geven partijen aan wat zij vinden van het door het college van 
burgemeester en wethouders aangeboden begroting, wat zij daar eventueel aan zouden willen 
veranderen en hoe zij naar de toekomst kijken. U kunt de Algemene Beschouwingen terugkijken of 
lezen in ons raadsinformatiesysteem: https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-
november/14:30. 
 
 
Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2017-2020 
 
De raad neemt een amendement (tekstwijzigingsvoorstel) van de nieuwe coalitie aan. Per punt levert 
dit de volgende stemverhouding op: 

1. 1.000,- vrij maken voor kwijtschelding hondenbelasting voor minima, te dekken uit de 
middelen voor het armoede- en minimabeleid, unaniem aangenomen). 

2. 100.000,- voor 2017 extra inzetten voor verbetering groenonderhoud, te dekken uit de 
algemene reserve, aangenomen met 16 – 5 (D66). 

3. 15.000,- voor 2017 inzetten voor de handhaving van de subsidie oud papier, te dekken uit de 
algemene reserve: aangenomen met 13 – 8 (D66 en GrL). 

4. 20.200,- voor 2017 inzetten voor  02, fte uitbreiding wethouders, te dekken uit de algemene 
reserve, aangenomen met 13 – 8 (D66 en GrL). 

5. De lokale lasten stijgen trendmatig met niet meer dan de inflatiecorrectie,nl. met 0,49% 
waarbij de OZB niet wordt verhoogd. Als gevolg van de extra stijging van 3% rioolheffing 
stijgen de lokale lasten voor het geheel genomen extra met 0,41%. Aangenomen met 13 – 8 
(D66 en GrL). 

 
 
De raad stelt de begroting 2017-2020 vast en daarmee de volgende beslispunten: 

 
1. Vaststelling van de programmabegroting 2017-2020; 
2. Beschikbaar stellen van de investeringskredieten voor 2017 voor een bedrag van € 

2.107.985 
3. Ten  aanzien van de subsidieplafonds 2018 de volgende uitgangspunten te hanteren; 

a) de huisvestingssubsidies worden met 1% geïndexeerd; 
b) ten aanzien van de drie productsubsidies wordt 2% cao-stijging gehanteerd; 
c) voor (het totaal aan) reguliere subsidies in het subsidieprogramma wordt de nullijn  

           gehanteerd; 
4. De subsidieplafonds 2018 vast te stellen op: 

a) € 139.466 voor het subsidieprogramma, inclusief de huisvestingssubsidies 
b) € 1.122.646 voor de productsubsidies van SCw, Pluspunt en BplusC, inclusief de 
    huisvestingssubsidies; 
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GrL stemt tegen de begroting. In een stemverklaring licht een van de leden van GrL toe dat er 
eenvoudig geld vrijgemaakt wordt voor bijv. de bijdrage van de Leidse Ring Noord, terwijl 
onderwerpen die GrL na aan het hart liggen, zoals duurzaamheid en groen , onderbelicht blijven. 
 
Moties https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-november/14:30. 
Er komen 7 moties in stemming: 
aangenomen (unaniem): 

- Duurzaamheid gemeentelijke accommodaties (GrL). 
- Weidevogels (D66). 

 
aangehouden: 

- OZB bevriezing 0-op-de-meter woningen (GrL) 
- onderzoek reserves (GrL) – aangehouden tot aan de kadernota 

 
verworpen met 8 (GrL en D66) tegen 13 stemmen 

- Innovatieagenda (GrL)  
- evenementenlocaties (GrL)  
- stimuleren buurthuizen (GrL) 

 
Septembercirculaire 2016 Gemeentefonds 
De raad: 

 neemt kennis  van de financiële effecten van de Septembercirculaire 2016 
Gemeentefonds 

 stelt de begrotingswijziging 2016 vast 

 stelt de  begrotingswijziging 2017 vast 

 neemt kennis  van de wijzigingen in de meerjarenraming 2018-2020. 
 

Toezeggingen 

 Op de informatieavond 19 december a.s. over het sociaal domein geeft het collegeleden aan 
hoe de inzet bij preventie echtscheidingen  vorm kan krijgen. 

 Het college komt met een voorstel voor het inzetten van een jeugdburgemeester. 

 Het college zal de raad laten weten uit welke posten de 2,2 miljoen bestaat die uit de 
egalisatiereserve is genomen. 

 
 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18.15 uur. 
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