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BESLUITENLIJST RAAD 17 september 2018 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Zij  feliciteert de heer Güney 
(D66)met de geboorte van zijn dochter en biedt hem namens de raad een boekje aan. 
De heer Bruggeman (LPL) en mevrouw Van Reijn (PvdA) zijn afwezig. 
 

2. Vaststellen agenda 
De raad besluit een motie vreemd aan de orde van de dag van GrL over het verbeteren van 
de fietsveiligheid rond de Zijlbrug te agenderen als punt 11A en ook de raadsvragen 40 en 41 
bij die discussie te betrekken. 
 

3. Vragenronde   
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/17-september/20:30. 
 
 

 Raadsvraag 32 VVD – VVE-gelden 

 Raadsvraag 33 VVD – Afsluiting Stierenbrug 

 Raadsvraag 34 VVD – Slagerij Koningstraat 

 Raadsvraag 35 CDA – Gezondheidsverklaring rijbewijs 75+’ers 

 Raadsvraag 36 CDA – Sportsubsidie 

 Raadsvraag 37 GrL – Aanpassing verordening Jeugdhulp 2015 

 Raadsvraag 38 LPL – Onderhoud speeleilandjes Buitenhofvijver en toplaag brug 

 Raadsvraag 39 GrL – Zonnepanelen bij WOZ-waarde 

 Raadsvraag 40 GrL – Fietspad Zijlbrug 

 Raadsvraag 41 CDA – Afstemming aanpassing fietspad Zijlbrug 
 

4. Mededelingen 
-     het college biedt op 8 oktober de begroting aan de raad aan. Op 31 oktober vindt dan de   
       begrotingsmarkt plaats. Het college roept de raad op tijdig technische vragen in te  
       dienen. 
- het college verwacht de raad eind november te kunnen informeren over het onderzoek 

naar asbest in de grond van het voormalig Vliko-terrein, incl. de juridische aspecten. 
- Martine Breedveld (VVD) bedankt de organisatoren van het feestweekend met de 

jaarmarkt voor het realiseren van een geweldig evenement. 
 

5. Benoeming plaatsvervangend griffier bij afwezigheid reguliere bezetting 
De raad benoemt mevrouw A.M. Slink tot plaatsvervangend griffier per  
1 november 2018. 
 

6. Vaststellen functieprofiel griffier 
De raad stelt het functieprofiel voor de griffier vast ten behoeve van het openstellen van de 
vacature voor de nieuwe griffier.  

 
7. Wijziging verordening Jeugdhulp 2015 

De raad stelt het voorstel tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp gemeente  Leiderdorp 
2015 vast, teneinde te voldoen aan de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep 
inzake het vaststellen van een persoonsgebonden budget. 
 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/17-september/20:30
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8. Bestemmingsplan Lage Zijde 2018 
De raad stelt het bestemmingsplan Lage Zijde 2018 voor de herbestemming van het 
voormalige Vliko-terrein vast.  
 

9. Arbeidsvoorwaarden griffie 
De raad stemt er conform het advies van de werkgeverscommissie uit de raad mee in om de 
gewijzigde reiskostenregeling, de wijzigingen in de CAR-UWO en de wijziging in het 
beloningsbeleid ook van toepassing te verklaren voor het griffiepersoneel.  Ook verleent de 
raad een machtiging aan Servicepunt71 voor de doorlopende vervanging van de papieren 
documenten door digitale reproducties ten behoeve van de personeelsdossiers van de 
griffiemedewerkers. 
 

10. Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en het politiek forum van de 
gemeente Leiderdorp 2018 
D66 en GrL dienen een amendement (tekstwijzigingsvoorstel) in op dit punt. De raad stemt in 
met het schrappen van een toegevoegde zin in artikel 2. De raad stemt in met de volgende 
tekst in artikel 9 “de burgemeester geeft in overleg met de raad opdracht…….”.  Artikel 45 
blijft ongewijzigd, d.w.z. dat alle fracties in het Forum met twee personen aan tafel zitten 
(stemverhouding 10 (coalitie) tegen 9 (oppositie). 
Met deze wijzigingen stelt de raad het Reglement van orde voor de vergaderingen van de 
raad en het politiek forum van de gemeente Leiderdorp 2018 vast. 

  
11. Jaarrekening en resultaatbestemming 2017 

De raad stelt het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 vast. 
 

     11a.   Motie vreemd aan de orde van de dag: verbeteren fietsveiligheid rond de Zijlbrug 
   GrL roept het college bij motie op onmiddellijk in overleg met de gemeente Leiden te treden 
   om z.s.m. maatregelen te treffen om de veiligheid voor fietsers op en rond de Zijlbrug te  
                 vergroten. Alle fracties delen de zorgen van GrL. LPL en VVD vinden de motie overbodig,  
                 omdat Leiden al maatregelen heeft aangekondigd. Het college ziet de hoge urgentie en  
                 doet er alles aan om in nauwe samenspraak met Leiden tot oplossingen te komen om de  
                 verkeersveiligheid in deze tijdelijke situatie op korte termijn te vergroten. De raad is  
                 overtuigd van de inzet van het college op dit punt. GrL trekt de motie in. 
 

12. Lijst van toezeggingen 
- Toezegging  44, Jaarrekening en resultaatbestemming 2017: Afgehandeld. 
 

 
- Toezegging 91, Uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid:  werkingsduur 4 jaar, jaarlijkse  
  update (komt in november 2018)  
  
Oude moties en toezeggingen: 
- Motie 147/7, Weidevogels van 4 november 2016. Afvoeren van de lijst. College rapporteert 
jaarlijks over de stand van zaken (bij de jaarrekening). 
- Motie 21, Aandachtspunten WMO-adviesraad van 10 november 2017. Afgehandeld. 
- Toezegging 13, Bomen vs. Zonnepanelen van 29 mei 2017. Blijft staan. 
- Toezegging 30, Waterafvoer bij hevige regenval van 9 oktober 2017.  
  Staat regionaal op de agenda. Handhaven op de lijst. 
- Toezegging 33, Verontreiniging grondwater door rubbergranulaat van 13 november 2017.  
   College bespreekt 18 september het rapport, daarna gaat het naar de raad. 
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Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda: 
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 

 
 

13. Ingekomen stukken 
De raad besluit de ingekomen stukken  (procedureel) af te handelen conform voorstel. 
 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 9 juli 2018 
De raad stelt de besluitenlijst van 9 juli ongewijzigd vast. 
 

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

 
 
 

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

