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Kort verslag RAAD 12 december 2016 
 
 
 
 

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

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde  
De volgende raadsvragen zijn gesteld en beantwoord:  

 Raadsvraag 93 VVD Speelplaats Dwarswatering (VVD verzoekt het onderwerp te 
agenderen voor het Forum van januari). 

 Raadsvraag 94 GrL Verbouwing Gemiva-complex Hans Vonkstraat  

 Raadsvraag 95 D66 Kunstgrasvelden met rubbergranulaat  

 Raadsvraag 96 CDA (namens alle fracties) Bouwplannen Zoeterwoude . De raad 
beandrukt nog eens het belang van een goede communicatie bij grote bouwplannen, 
ook voor bewoners van de buurgemeente. 

 Raadsvraag 97 D66 Beantwoording van burgermails. Het college komt  in januari 
schriftelijk terug met exacte gegevens over hoeveelheid mails en beantwoorde mails. 

 Raadsvraag 98 D66 - Voortgang RCL.  Het college zal de genoemde adviezen 
vertrouwelijk ter inzage leggen. 

 Raadsvraag 99 D66 – ROC locatie duurzaamheid bouwplannen  

 Raadsvraag 100 GrL – belastingverordeningen 

 Raadsvraag 101 VVD – Overlast Koningstraat 70 (beantwoording volgt) 
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/12-december/20:30. 
 
 

4. Mededelingen   

 Toekomstvisie Leidse Regio 
De heer Van Boxsel geeft namens de klankbordgroep een overzicht van de stand van 
zaken. Hij neemt deel in en sub-werkgroep burgerparticipatie binnen het project. Als 
pilot start een intergemeentelijke werkgroep afvalverwerking. Hiervoor melden zich 
vanuit de raad twee kandidaten: de heer Grootaarts en mevrouw Joester. Het 
presidium zal maandag 19 december de kandidatuur bespreken. 
 

5. Actualisatie bomenbeleid VERVALLEN 
Het Politiek Forum heeft het voorstel op 6 december voor aanpassing teruggestuurd naar het 
college. 
 

6. Actualisatie Financiële Verordening 
De raad stelt de geactualiseerde Financiële Verordening vast. 
 

7. Begrotingswijziging 
De  raad stelt de begrotingswijziging voor het jaar 2016 vast, 
neemt kennis  van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit en stelt  
investeringskredieten beschikbaar  voor € 2.786.124, voert kredieten af te voeren voor  
€ 2.208.493 en in te stemmen met de wijziging van enkele kredietomschrijvingen. 
D66 hecht er aan een prognosebrief over de te verwachten resultaten over 2016 te 
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ontvangen van het college, de overige partijen twijfelen aan de waarde van een prognose bij 
de huidige onzekerheden en gaan ervan uit dat het college grote afwijkingen rapporteert.  
Het college zegt toe in januari een voorlopige stand van zaken te geven. 
 

8. Actualisatie belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2017 
De raad neemt unaniem een amendement (tekstwijzigingsvoorstel) van GrL aan waarin het 
plafond voor de tarieventabel leges omgevingsvergunning 2017 gehandhaafd blijft op het 
niveau van 2016, zijnde 200.000,-. Het college komt binnen drie maanden terug op de vraag 
of er eventueel een gewijzigd voorstel moet komen en zal dit dan goed uitleggen en 
onderbouwen.  Het college zal dan ook de grondslag opnieuw bekijken. 
 
De raad stelt de geactualiseerde belastingverordeningen 2017, en de daarbij behorende 
tarieventabel, vast: 

 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017 en 
reinigingsrechten 2017; 

 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017; 

 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017; 

 Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017; 

 Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2017; 

 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017; 

 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017; 

 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017; 

 Verordening op de heffing en invordering van leges 2017. 
 

9. VTH verordening kwaliteit 
De raad stelt de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht Gemeente Leiderdorp 2016 vast.   

 
10. Bestemmingsplan Driegatenbrug 

De raad stelt het gewijzigde bestemmingsplan Driegatenbrug en de nota zienswijzen vast.  
 

11. ROC-locatie Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)  
 Alle partijen geven aan begrip te hebben voor de bezwaren  van de omwonenden. Vanwege 
de  druk op de woningmarkt heeft de raad vorig jaar de randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling van de locatie aangepast. De nu gepresenteerde plannen passen binnen die 
randvoorwaarden en leveren voldoende sociale woningen op. Alle belangen afwegende gaat 
de raad  akkoord met de ontwikkeling van een woongebied met circa 180 woningen aan de 
Leidsedreef 4-5 conform het stedenbouwkundig plan d.d. 27 oktober 2016 en  voegt deze 
ontwikkeling toe  aan de categorie gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen 
van de raad niet vereist is. De raad neemt kennis van het beeldkwaliteitsplan 
 

12. Alecto beschikbaar stellen exploitatiebijdrage 
De raad stelt  een bedrag van € 98.090,- beschikbaar voor de (gedeeltelijke) dekking van de 
tienjaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan L.S.C. Alecto en besluit deze kosten te dekken  uit 
de algemene reserve. De raad besluit de eenmalige afschrijvingskosten van € 59.756,- voor 
het afboeken van de verlichting bij Alecto te dekken uit de algemene reserve en stelt de 
bijbehorende begrotingswijzigingen vast.  
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13. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 14 december 2016 
De vertegenwoordigers in het AB zullen wat betreft het groenbeheerplan het standpunt 
innemen dat gemeenten hiervoor geen uren mogen declareren binnen het RIF (regionaal 
investeringsfonds). 
 

14. Rekenkamer 
De raad stemt in met de concept-brief  aan de raad van Leiden over mogelijke samenwerking 
tussen de Leidse Rekenkamercommissie en de Rekenkamer Leiderdorp. Bij de verdere 
uitwerking van de eventuele samenwerking is het belangrijk dat Leiderdorp ruimte houdt 
voor eigen onderzoeksonderwerpen. 
 

15. Lijst van toezeggingen en moties 
Wat betreft de motie Retailvisie Oranjegalerij zal het college de raad over de verdere  
uitwerking informeren. 

 
16. Ingekomen stukken 

D66 verzoekt de brieven over jeugdzorg (nrs. 6 en 12) te betrekken bij de discussie over de 
3D cyclus in januari 2017en ook de brief van het college over het Uitvoeringsplan IBOR spelen 
te agenderen voor een  Forum.  De brief van de omwonenden Brittenstein wordt 
geagendeerd voor het volgende Forum als er dan een concreet plan ligt, zodat het Forum dat 
kan toetsen aan de gestelde kaders.  De portefeuillehouder geeft aan dat het geld dat is 
genoemd in de brief over de duurzaamheidsagenda integraal bestemd is voor de uitvoering. 
Het college zegt toe zo spoedig mogelijk te komen met een verslag van de ontwikkelingen 
rond de OBSG. 
 

17. Vaststellen besluitenlijsten raad 27 oktober 2016, 31 oktober 2016, 4 november 2016 en 14 
november 2016 
De raad stelt de besluitenlijsten van 27 oktober, 31 oktober en 4 november en 14 november 
2016 ongewijzigd vast. 
 

18. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 

 
 


