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Kort verslag  RAAD 31 oktober 2016 
 
 
 
 

1. Opening 
De heer Suijkerbuijk is afwezig. 
 

2. Vaststellen agenda 
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 
 

3. Vragenronde  
Er zijn geen vragen gesteld. 
 

4. Mededelingen 
De burgemeester meldt dat er in verband met de autobranden in Leiderdorp een 18 jarige 
dorpsgenoot is aangehouden.  
 

5. Verlenen eervol ontslag aan de heer M.H. van der Eng 
Bij brief van 24 oktober heeft de heer M.H. van der Eng zijn terugtreden per 31 oktober 2016 
aangekondigd. De raad verleent de heer M.H. van der Eng eervol ontslag. De 
fractievoorzitters van alle partijen spreken de heer Van der Eng toe. Zij spreken hun spijt uit 
dat de ontstane politieke situatie tot zijn terugtreden heeft geleid en danken hem voor de 
manier waarop hij zich de afgelopen 6,5 jaar voor Leiderdorp heeft ingezet. Zij hebben er alle 
vertrouwen in dat hem een mooie nieuwe uitdaging wacht. 
Ook de voorzitter van de raad richt  een dankwoord tot de heer Van der Eng. In zijn 
slotwoord spreekt de heer Van der Eng zijn verwondering uit over de ontstane situatie, maar 
hij concludeert dat politiek kennelijk politiek is. Hij heeft zich met veel plezier en met hart en 
ziel ingezet voor Leiderdorp en het spijt hem dat er op deze manier een eind is gekomen aan 
het wethouderschap. Hij dankt de raad en alle ambtenaren voor de samenwerking en betrekt 
ook zijn thuisfront in zijn dankwoord.  Hij wenst de raad en het nieuwe college veel succes 
toe. Alle toespraken kunt u terug kijken in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/31-oktober/20:30. 
 
 
SCHORSING 
 

6. Procesverantwoording en bespreking Coalitieakkoord 
De fractievoorzitter van het CDA doet verslag van het proces van de formatie. Vervolgens 
lichten de fractievoorzitters van de vier aan de coalitie deelnemende partijen de voor hen 
belangrijke punten uit het akkoord toe.  
D66 mist de procesverantwoording op papier en het advies van de burgemeester daarbij. De 
formateurs zeggen toe dat dit alsnog via het raadsinformatiesysteem (RIS) beschikbaar komt. 
Wat de inhoud van het akkoord betreft valt het D66 op dat er weinig nieuwe ambities zijn 
toegevoegd, maar dat er op een aantal punten, zoals de sportnota en het speelruimtebeleid 
een andere koers wordt ingezet. D66 vindt dit een desinvestering qua geld en inzet van 
betrokken burgers. Ook is D66 in lijn met zijn verkiezingsprogramma tegen vier wethouders. 
GrL spreekt zijn ongenoegen uit over de gang van zaken in de afgelopen weken. De partij 
gaat de werkzaamheden van de nieuwe coalitie nauwlettend volgen. 
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7. Benoeming en beëdiging wethouders O.C. McDaniel en A.M. Beekhuizen-Wesseling 
De voorzitter van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, de heer Joost Kuggeleijn, brengt 
verslag uit. De Commissie heeft met mevrouw Beekhuizen gesproken over haar huidige baan. 
Om vermenging te voorkomen zal mevrouw Beekhuizen naast haar parttime 
wethouderschap geen werkzaamheden verrichten binnen het gebied waar Leiderdorp deel 
van uitmaakt. De Commissie verklaart de Geloofsbrieven in orde. 
In twee stemrondes met stembriefjes stemt de raad in met de benoeming van de heer O.C. 
McDaniel en mevrouw A.M. Beekhuizen-Wesseling als wethouder, beide voor 0,6 fte. 
(McDaniel: 12 stemmen voor, 5 tegen en 3 blanco, Beekhuizen 16 stemmen voor en 4 
blanco). 
De voorzitter beëdigt beide wethouders, feliciteert hen met hun benoeming en spreekt hen 
kort toe. 
 

8. Benoeming en beëdiging raadsleden R. Schmidt en J.A. Koster 
De voorzitter van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, de heer Joost Kuggeleijn, brengt 
verslag uit. Hij verklaart de geloofsbrieven in orde. 
De raad besluit de heer R. Schmidt en J.A. Koster toe te laten als leden van de raad. 
Nadat de voorzitter hen heeft beëdigd en gefeliciteerd spreekt zij de nieuwe raadsleden kort 
toe. 
 

9. Benoeming burgerraadsleden voor de VVD en LPL 
De raad benoemt de heer T.P.M.  Beijersbergen en mevrouw B.A.M. van Elburg tot burgerlid 
voor de VVD en de heer J.L.  van der Hoogt als burgerlid voor LPL. 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 


