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kort verslag  raad 14 november 2016 
 
 

1. Opening 
Mevrouw Hofman van GrL is afwezig. 
 

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

3. Vragenronde 
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/14-november/20:30. 
 

 Raadsvraag 84 D66 Schuldhulpverlening 

 Raadsvraag 93 VVD Speelplaats Dwarswatering 
Het nieuwe college geeft aan op korte termijn met de omwonenden overleg te gaan 
voeren. De VVD vraagt om geen ad hoc oplossingen te zoeken, maar het beleid in de 
volle breedte te bekijken en de raad te informeren over de status quo van het 
speelruimteplan. Wat gaat goed en wat gaat niet goed. 
 

4. Mededelingen   

 Toekomstvisie Leidse Regio. De klankbordgroep schetst het tijdpad voor fase 2, de 
samenwerkingsvorm. Het is de bedoeling voor de zomer van 2017 een concreet plan 
te hebben. Participatie van burgers krijgt daarbij de aandacht. 

 Op 22 november vindt op vliegveld Valkenburg een themamiddag Rijden op 
waterstof plaats.  

 Op 29 november vindt om 16.00 uur de afscheidsreceptie van voormalig wethouder 
Van der Eng plaats in het atrium van het gemeentehuis. 

 
5. Motie Nieuwbouw RCL duurzamer maken d.d. 10 oktober 2016 

Omdat in de raad van 10 oktober de stemmen staakten komt de motie opnieuw in stemming. 
De raad verwerpt de motie met 11 tegen 9 stemmen (D66/GrL/PvdA). 
 

6. Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017-2021 
De raad stelt het Integraal huisvestingsplan 2017-2021 vast. 
De VVD is het niet eens met het laatste beslispunt, waarin staat dat bij besluitvorming over  
realiseren en in stand houden van onderwijsvoorzieningen  noodzaak en urgentie ervan op 
basis van de leerlingenprognose op wijkniveau worden beoordeeld. De VVD pleit voor meer 
samenwerking tussen de verschillende onderwijsorganisaties.  

 
7. Voortgangsrapportage GIG 2016 

De raad gaat akkoord met de voortgangsrapportage GIG en stelt de bijbehorende 
begrotingswijziging inzake de rentemutatie grondexploitaties vast.  
 

8. Toetreding Voorschoten Gemeenschappelijke Regeling ODWH 
De raad gaat akkoord  met toetreding van de gemeente Voorschoten tot de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van de datum dat 
alle deelnemers hierover positief hebben besloten. 
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9. Arbeidsvoorwaarden griffie 
a. Beloningsbeleid, Melding vermoeden misstand en Reiskostenvergoeding 

De raad verklaart de wijzigingen in het Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp, de 
Regeling Melding Vermoeden Misstand en de Regeling Reiskostenvergoeding 
Leiderdorp ook van toepassing  voor het griffiepersoneel 

b. Werktijdenregeling 
De  raad stelt de werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 (bijlage 1) vast  voor de griffie met 
ingang van 1 januari 2016 en besluit de griffiefuncties te laten vallen onder artikel 4 
Standaardregeling. 
 

10. 2e Bestuursrapportage 2016 
De raad: 

 neemt kennis  van de 2e Bestuursrapportage 2016 

 stelt de begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de 2ste bestuursrapportage 
vast 

 neemt kennis van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit 

 stelt de volgende kredieten beschikbaar: 
- Krediet herinrichting Van der Marckstraat   € 80.000 
- Krediet verlichting Persant Snoepweg    € 30.000 
- Krediet fietsmaatregelen   € 885.000 

 
11. 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 

 De Motie ‘Leidse Ring Noord’ (Raad 160704) is afgedaan.  Het college heeft hier bij 
brief van 1 november 2016 op geantwoord.  
 

12. Ingekomen stukken 
De brief van het college over de Leidse Ring Noord van 1 november wordt geagendeerd voor 
een volgend Forum. 
 

13. Vaststellen besluitenlijst raad 10 oktober 2016 
De raad stelt de besluitenlijst van 10 oktober ongewijzigd vast. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 
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