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Kort verslag RAAD 23 januari 2017 
 

1. Opening 
De heren Cooijmans en Joosten van de VVD zijn 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/2017/23-januari/20:30. 
 

 Raadsvraag 101 VVD – Overlast Koningstraat 70  
De heer Broerse spreekt namens omwonenden van slagerij Paradijs in de 
Koningsstraat in. Hij brengt de structurele overlast onder de aandacht die deze 
slagerij in de jaren 30 woonwijk veroorzaakt en verzoekt de gemeente handhavend 
op te treden.  Het college zegt toe op korte termijn met alle partijen om tafel te gaan 
om tot een leefbare situatie te komen. 

 

 Raadsvraag 1 D66 – ICT-problemen. Het antwoord van het college heeft de onrust bij 
D66 niet geheel weg genomen. 

 Raadsvraag 2 CDA – Leegstand Santhorst. Het college zal de ondernemer nogmaals 
wijzen op het belang van goede communicatie richting inwoners. 

 Raadsvraag 3 D66 – Rubbergranulaat op speelterreinen. D66 roept het college op 
hier pro-actiever over te communiceren. 

 Raadsvraag 4 D66 – Beantwoording burgerbrieven.  Het college zal de raad deze 
week laten weten  hoe de situatie verbeterd wordt en hoe de raad daarover wordt 
geïnformeerd, zodat hij zijn controlerende taak kan uitvoeren. 

 Raadsvraag 98 D66 van 12 december 2016. Op basis van de verstrekte vertrouwelijke 
stukken komt D66 tot andere bevindingen over de BTW-constructie. Het college 
deelt de conclusie van D66 niet. 
 

4. Mededelingen   
Namens de klankbordgroep Toekomstvisie Leidse regio wijst de heer Van Boxsel op de 
komende extra raadsbijeenkomsten in het kader van de Toekomstvisie: 
- 8 februari besloten beeldvormende werkbijeenkomst 
- 15 februari gezamenlijke bijeenkomst raden en colleges (inspiratiebijeenkomst) 
- 7 maart gezamenlijke bijeenkomst inwoners, bedrijven en instellingen Leidse regio, incl. 

raden en colleges 
 
Het college meldt een kleine vertraging in het plan rondom de Sterrentuin, omdat het 
college de toekomstvisie van de bibliotheek daarin wil meenemen. De planning is om voor de 
raad van 1 mei stukken voor besluitvorming aan te bieden. 
 

5. Benoeming burgerraadslid voor GroenLinks 
De raad benoemt mevrouw M.D. van Beek tot burgerraadslid voor GroenLinks. 
 

6. Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025 
De raad stemt in met het beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025 en stemt daarmee 
in met de visie waarin een inclusieve samenleving centraal staat. De raad onderstreept het 
belang van de uitvoeringsagenda, waarin duidelijk wordt wat wij voor onze inwoners gaan 
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doen. De raad ziet de maatschappelijke analyse als een goed stuk dat kan dienen als basis 
voor evaluatie zodat de raad grip op de materie kan houden. Het college zegt toe voor eind 
2017 met een uitvoeringsplan te komen waarin staat wat voor evaluatie er aan gekoppeld is. 
 

7. RDOG Gezond GeregelD Eindrapport Agenda 2020 
De raad stelt de beoogde maatschappelijke effecten, deeleffecten en bijbehorende 
indicatoren bij het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling vast , evenals de 
bijbehorende indicatoren bij de jeugdgezondheidszorg  en neemt kennis  van ‘Gezond 
GeregelD’, het eindrapport Agenda2020 RDOG HM.  Het college zal de overlap met jeugdzorg 
in beeld brengen en komt hierop terug richting raad.  
 

8. 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 

 Geen bijzonderheden. 
 

9. Ingekomen stukken 
De Verkenning windenergie in Leiderdorp wordt geagendeerd voor het eerstvolgende Forum. 
GrL verzoekt deze discussie niet te koppelen aan de Duurzaamheidsagenda, maar eerst een 
informatieavond over dit onderwerp te organiseren. Het presidium zal besluiten over de 
behandeling. 
 
Het college zal het onderzoeksrapport afvalscheiding richting raad sturen, met de opmerking 
dat de financiële berekeningen nog gecheckt moeten worden. 
 
GrL is van mening dat er in de prestatieafspraken met Rijnhart Wonen weinig  staat over 
duurzaamheid. Het college stelt dat dit onderdeel vormt van de Duurzaamheidsdiscussie. 
 
Wat betreft de brief van de gemeenten Leiden/Leiderdorp/Zoeterwoude over de filedruk op 
de A4 richting Minister merkt GrL op dat wat hen betreft 80km en een inhaalverbod een 
optie is om de problemen aan te pakken. 
 

10. Vaststellen besluitenlijsten raad 12 december 2016 
De raad stelt de besluitenlijst van 12 december 2016 ongewijzigd vast. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
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