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kort verslag RAAD 27 maart 2017 
 
 
 

1. Opening 
De heer Schipaanboord van het CDA is afwezig. 
 

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

3. Vragenronde    
Er zijn drie raadsvragen gesteld.  

 Raadsvraag 11 VVD – Lidl Amaliaplein  

 Raadsvraag 13 VVD – Slagerij Koningstraat  

 Raadsvraag 14 D66 – Regionale sportvisie en schaats- en skeelervoorzieningen in de 
Leidse regio  

Vragen en antwoorden kunt u lezen 
ophttps://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-maart/20:30.  
N.a.v. raadsvraag 14 merkt D66 op dat de visie van D66 op het sportbeleid anders is dan die 
van het college. D66 verzoekt het college de blik actiever op de regio te richten. Het college 
zegt toe de presentatie over het vooronderzoek naar een nieuwe ijshal aan de raad toe te 
sturen. Het college zal het betreffende onderzoek opvragen en eveneens aan de raad 
toesturen. 
 

4. Mededelingen  

 AB-vergadering Holland Rijnland 20 maart 2017 
De raad stemt in met de adviezen zoals die in de ambtelijke annotatie zijn genoemd. 
Mogelijk kan net als in Teylingen een delegatie vanuit het DB de raad op een 
informatieavond informeren over wat Holland Rijnland heeft bereikt en over de nog 
uit te voeren plannen. 

 Wat betreft de Toekomstvisie Leidse Regio zal de klankbordgroep de raad na de 
bijeenkomst van dinsdag 28 maart uitgebreid informeren. 

 Het college zal de raad per brief informeren over het inmiddels afgeronde onderzoek 
van de fiscus naar de jaren 2010 t/m 2014.  

 Naar aanleiding van diverse onderzoeksresultaten heeft het college besloten 
kunstgrasvelden met rubbergranulaat te blijven gebruiken. Hierover heeft het 
college een gesprek gevoerd met RCL en de aanbestedingsprocedure is ingezet. 

 Wat betreft de discussie over windenergie: voordat het college daadwerkelijk 
stappen kan zetten is eerst goedkeuring van de Provincie nodig. Inmiddels heeft het 
college overleg gevoerd met een consortium in Leiden en zet het college in op het 
vergroten van betrokkenheid van de bevolking. 

 Naar aanleiding van de krantenberichten over DZB meldt het college dat daar een 
vervolgonderzoek plaatsvindt naar eventuele misstanden. Over een aantal maanden 
verwacht het college de conclusies. 

 Donderdag tekent de gemeente de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie 
over de komst van RNet. 
 

4a.  Benoeming burgerraadslid voor de VVD 
 De raad benoemt de heer T.R. (Tom)  Mentink als burgerraadslid voor de VVD. 
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5. Brittenstein Woningbouw 
De raad stemt in met de ontwikkeling van 56 sociale huurwoningen op de locatie Brittenstein 
en voegt deze ontwikkeling toe aan de categoriegevallen waarvoor een verklaring van geen 
bedenkingen van de raad niet vereist is. De verschillende fracties tonen begrip voor de 
bezwaren van de omwonenden, maar hebben bij hun afweging de behoefte aan sociale 
woningbouw zwaarder laten wegen. GrL dringt aan op meer duurzaamheidsmaatregelen in 
het project. GrL verzoekt het college in een volgend project een tweetal kleine woningen te 
realiseren voor noodopvang. 
 

6. Duurzaamheidsagenda 2017-2025 
De raad stelt de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 vast met als ambitie een CO2-
neutralegemeente in 2050. 
- Voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 stelt de raad voor de jaren 

2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 160.000,- beschikbaar. 
- De raad geeft het college de opdracht  de incidentele uitgaven in 2018, 2019 en 2020 

mee te nemen bij de kadernota 2018. 
- De raad stelt in 2017 eenmalig een krediet van € 1.000.000,-  beschikbaar  voor  storting 

in het revolving fonds van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten) t.b.v. het verstrekken van duurzaamheidsleningen.  

 
Er worden zes moties ingediend op dit punt: 

Motie 1, geen schaliegas in Leiderdorp (D66) . D66 wil met deze motie een duidelijk 
signaal afgeven. De raad neemt de motie aan met 12 tegen 7 stemmen (VVD en LPL 
tegen).  Mevrouw Hofman van GrL is afwezig bij de stemming. 
Motie 2, verbreding doelstelling MEC (D66) – unaniem aangenomen. Er komt een 
onderzoek naar uitvoering binnen de huidige (financiële) kaders. 
Motie 3, 2% norm (GrL) – 3 voor (GrL) en 17 tegen. Het college zegt toe in beeld te 
brengen welke andere financiële stromen bijdragen aan duurzaamheid en de raad 
hiervan via tussentijdse rapportages op de hoogte houden. 
Motie 5, Duurzaamheid VvE (GrL) – ingetrokken. Het college zegt toe zo mogelijk voor 
het zomerreces en anders kort daarna uitvoering te geven aan de oproep van de raad om 
een informatieavond te organiseren voor VvE’s en te onderzoeken of een ambassadeur 
speciaal voor gestapelde woningbouw kan worden aangewezen. 
Motie 6, Duurzaamheidsambassadeurs (GrL) – 15 voor en 5 tegen (VVD). Het college zal 
de raad binnen drie tot vier maanden informeren over de stand van zaken. 
Motie 7, Evaluatie duurzaamheidsagenda (GrL) – 3 voor (GrL) en 17 tegen. Het college 
komt in het najaar met een eerste rapportage en voor de verkiezingen opnieuw. 
U kunt de moties hier lezen: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-maart/20:30. 
 

7. Afvalscheiding scenario-onderzoek laagbouw 
De raad neemt het rapport "resultaten onderzoek toekomstscenario's afvalscheiding 
Leiderdorp" voor kennisgeving aan. De raad wijst  Scenario 3b uit het rapport aan als het 
voorkeursscenario en geeft het college van B&W opdracht  scenario 3b uit te werken en te 
implementeren. De raad verzoekt het college de monitoringsgegevens 1 jaar na 
implementatie ter informatie aan de raad toe te sturen. De raad verwerpt een amendement 
van D66 en GrL om scenario 3 aan te wijzen als voorkeursscenario met 12 tegen 8 stemmen 
(D66 en GrL). De raad neemt een amendement van D66 en GrL om het college opdracht te 
geven om na gereedkomen van het onderzoek naar afvalscheiding in de hoogbouw met een 
aangepast plan te komen met een integraal kostenoverzicht en dekkingsvoorstel voor geheel 
Leiderdorp (hoogbouw en laagbouw) unaniem aan. De raad verwerpt een amendement van 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-maart/20:30


3 

 

D66 en GrL om een burgerklankbordgroep afvalbeleid in te stellen met 12 tegen 8 stemmen 
(D66 en GrL). 
De raad houdt een tweetal moties aan: 
- motie 4 D66: inzameling papier door verenigingen. Het college neemt de inzameling van 

papier mee in het uitvoeringsvoorstel afvalscheiding. 
- motie 8 GrL: gemeentecompost. Het college komt in het Forum van 22 mei met een 

reactie. 
 

8. Transformatie HSL-A4 Informatiecentrum 
De raad gaat akkoord  met verkoop van het A4/HSL informatiecentrum ten behoeve van de 
transformatie naar een recreatief transferium. De raad stelt een voorbereidingskrediet van     
€ 70.000,- beschikbaar  ten behoeve van deze transformatie en besluit de 
voorbereidingskosten  dekken uit de subsidiebijdrage van de Oude Rijnzone. 
 

9. Kindcentrum De Voorhof aanvullend krediet renovatie en herindeling 
De raad stelt  € 197.445 (incl. BTW) aanvullend krediet beschikbaar voor de renovatie en 
herindeling van Kindcentrum De Voorhof en besluit de extra kapitaallasten -€ 9.378 in jaar 1- 
vanaf 2018 voor 25 jaar in de gemeentebegroting op te nemen. D66 en GrL vinden het een 
gemiste kans dat er weinig wordt gedaan aan duurzaamheid. Het college zal onderzoeken 
wat er binnen het krediet alsnog mogelijk is. 
 

10. Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) Achthovenerweg 41ab, 
Nieuwe jongveestal en silo’s 
De raad gaat akkoord  met de realisatie van een nieuwe loods- 
jongveestal en uitbreiding van de voedersilo’s bij boerderij De Valk (Achthovenerweg 41a/b) 
in afwijking van het geldende bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 en voegt deze 
ontwikkeling toe aan de categorie gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen 
van de raad niet vereist is. 
 

11. Verantwoording fractiegelden 2016 
De raad neemt de verantwoordingen van de raadsfracties over de besteding van het 
fractiegeld in 2016 voor kennisgeving aan. 
De raad neemt kennis van het verslag van de kascommissie over de afrekeningen  
van de fractiegelden in 2016. 
De raad stelt de bedragen van de uitgaven door de raadsfracties in 2016 vast (conform de  
bijlage per fractie). 
De raad stelt de hoogte van de terugvorderingen van ontvangen voorschotten vast conform  
voorstel. 
 

12. Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Leiderdorp 2017 
De raad stelt de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 
Leiderdorp 2017 vast. De raad besluit de gemeentesecretaris toe te voegen bij de vervulling 
van de onder artikel 1 genoemde taken en verzoekt het college om uit zijn midden een 
wethouder aan te wijzen om als adviseur toe te voegen aan de commissie in verband met de 
vervulling van de in artikel 1 genoemde taken. Het college meldt dat wethouder McDaniel als 
adviseur tot de commissie zal toetreden. 

 
13. Lijst van toezeggingen en moties 

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda: 
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 Toezegging 149: Plafondbedrag leges omgevingsvergunning actualisatie 
belastingverordeningen (Raad 161212: 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.) 
Het college zal de raad een memo toezenden. 

 Toezegging 2: windenergie is afgedaan met de brief van het college van 13 maart 
2017. 

 
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 

 
14. Ingekomen stukken 

De raad besluit de ingekomen stukken conform voorstel af te handelen. 
 

15. Vaststellen besluitenlijsten raad 20 februari 2017 
De raad stelt de besluitenlijst van de raad van 20 februari 2017 ongewijzigd vast. 
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

