
Besluitenijst RAAD 15 oktober 2018

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezig en de kijkers van harte welkom. Zij 
memoreert dat mevrouw Zantingh vandaag voor het laatst als griffier naast haar zit.

Vaststellen agenda
De agenda blijft ongewijzigd.

Vragenronde  
Er zijn 19 raadsvragen gesteld. De vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/15-oktober/20:30.

 Raadsvraag 42 PvdA/D66 – Hoofdfietspaden in Leiderdorp. Het college komt in 

januari met een plan voor de aanpak van het fietspad aan een kant van het 
Engelendaal in relatie tot de vestiging van een warmtehub.

 Raadsvraag 43 VVD – Motie Kunst en Cultuur

 Raadsvraag 44 D66 – Bestemmingsplan Amaliaplein 

 Raadsvraag 45 VVD – VVE-gelden (vervolg op raadsvraag 32), de VVD kondigt 

vervolgvragen aan.
 Raadsvraag 46 CU-SGP – Bestemmingsplan Amaliaplein

 Raadsvraag 47 D66 – Accountantscontrole

 Raadsvraag 48 D66 – Maatschappelijk erfpacht sportverenigingen

 Raadsvraag 49 D66 – Zebrapad Santhorst

 Raadsvraag 50 GrL - Verplanten en vellen Metasequoia’s. Zoals in het forum is 

aangekondigd bekijkt het college welke bomen behouden kunnen blijven. Het college 
komt n.a.v. deze casus terug richting raad met een beleidswijziging op het huidige 
bomenbeleidsplan.

 Raadsvraag 51 GrL – Natuurinclusief bouwen. Het streven van het college is bij elk 

project naar het maximaal haalbare.         
 Raadsvraag 52 GrL -  Fietspad Zijlbrug. GrL komt hier in het presidium nader op terug.

 Raadsvraag 53 PvdA/D66/GrL/CU-SGP – Aanbesteding onderzoek voortzetting lichte 

regionale samenwerking. De oppositiepartijen refereren aan de harmonieuze 
raadsbrede  samenwerking wat betreft de procedures rond regionale samenwerking 
in de vorige raadsperiode. Zij vinden het kwalijk dat nu alleen de coalitie betrokken is 
en zijn van mening dat de huidige vraagstelling van het onderzoek niet leidt tot de 
anwoorden waarnaar de raad op zoek is. De raad agendeert de gang van zaken voor 
het presidium.

 Raadsvraag 54 D66 - Internationale School. Eind eerste kwartaal 2019 komt bij het 

Integraal Huisvestingsplan de huisvesting van Elckerlyc aan de orde.
 Raadsvraag 55 D66 – Sterrentuin. Het college is in gesprek met Incluzio over hun 

wensen. Over twee weken kan het college aangeven wat de wensen van Incluzio voor 
consequenties hebben.

 Raadsvraag 56 LPL - subsidie aardgas vrij maken woningen

 Raadsvraag 57 CDA - aardgasvrij maken wijken. Het college heeft zeker de ambitie 

een subsidieaanvraag te doen, maar streeft eerst naar draagvlak onder de inwoners.
 Raadsvraag 58 CDA - ouderen laten toeslagen liggen

 Raadsvraag 59 GrL - bomenkap en algemene reserve
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 Raadsvraag 60 D66 - SCP werkende armen. Het college komt terug op de vraag of het 

mogelijk is de doelgroep binnen Leiderdorp in kaart te brengen.

Mededelingen
- De heer Verwers geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst  van de raadswerkgroep 

financiën van 18 september, over de aanbesteding van de accountantsconrole.
- wethouder Joosten meldt dat Arriva van plan is buslijn 1 te wijzigen in die zin dat de bus 

vanaf de Leiderdorpse brug rechtstreeks naar het ziekenhuis gaat rijden. Dat betekent een 
halvering van de dienstverlening. Het college gaat daar bezwaar tegen aanteken. D66 pleit 
voor een fietsenstalling bij de brug. 

- wethouder Joosten attendeert de raad op de bijeenkomst dinsdag 16 oktober in Corpus over 
de bedrijvenstrategie. 

- mevrouw Hofman schetst de gang van zaken rond de werving van een nieuwe griffier. Het is 
de bedoeling deze week de keuze te bepalen.

- donderdag neemt de raad afscheid van de huidige griffier. Om 16.00 uur is er een receptie, 
om 18.00 uur een speciale raadsvergadering en aansluitend een etentje met raad en college.

Benoeming burgerraadslid D66
De raad benoemt  mevrouw H.C. Barendse-Wijminga als burgerraadslid voor D66.

Benoemen plaatsvervangend voorzitters Politiek Forum
De raad benoemt de heer E. Grootaarts,  de heer O.C. McDaniel en mevrouw M. van der stelt als 
plaatsvervangend voorzitter van het Politiek Forum. 

Bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp
Er zijn twee insprekers, namens Bewonersvereniging Holtlant en namens de Oranjegalerij. De 
vertegenwoordiger van Holtlant brengt de zorgen van de wijk naar voren. De ondernemer van de 
Oranjegalerij schetst de problematiek die daar ontstaat door de ontwikkelingen en uit zijn onvrede 
over de gang van zaken. U kunt hun inbreng bekijken/lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/15-oktober/20:30.

Het college geeft aan dat de verkeersafwikkeling als zodanig geen onderdeel van het 
bestemmingsplan is. Wel moet in het bestemmingsplan de ruimtelijke onderbouwing worden 
toegelicht. In week 2/3 2019 organiseert het college een informatieavond voor inwoners en raad over 
het verkeersonderzoek. Op 21 en 28 januari kan het dan worden besproken in respectievelijk forum 
en raad. N.a.v. deze toezegging trekken D66/PvdA/GrL een amendement (tekstwijzigingsvoorstel) in 
waarmee dit als beslispunt wilden toevoegen.

Hoewel de raadsleden blij zijn met de komst van Lidl en met de 21 sociale huurwoningen, leven zij 
mee met de problematiek voor ondernemers en pandbezitters in de Oranjewijk. Zij dragen het 
college op de gestarte gesprekken voort te zetten om te bepalen wat de gemeente kan doen om  hen 
zoveel mogelijk tegemoet te komen. Het college is bereid de raad in vertrouwelijkheid te informeren 
over een transformatiefonds.

De raad stelt de nota zienswijzen en het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude dorp 
vast. De raad besluit  op grond van artikel 7.19 lid 1 van de Wet milieubeheer geen 
milieueffectrapportage voor het bestemmingsplan op te stellen en geen exploitatieplan in de zin van 
artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

Normenkader accountantscontrole actualisatie 2018
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De  raad stelt het voor de jaarrekening 2018 geactualiseerde ‘Normenkader voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast. Het college zal de raad 
schriftelijk informeren over de contactmomenten met de accountant.

Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 17 oktober 2018
De raad kan zich vinden in de adviezen zoals die zijn verwoord in de ambtelijke annotatie. De 
vertegenwoordigers vanuit de raad zullen deze standpunten uitdragen in het AB van 17 oktober.
Lijst van toezeggingen
 - Motie 23, subsidie oud papier handhaven voor 2018 van 10 november 2017
 - Toezegging 33, Verontreiniging grondwater door rubbergranulaat van 13 november 2017  
   (Bloemerd bodemonderzoek brief van het college 180927) Afgehandeld.
 - Toezegging 39, Evenementennota van 10 november 2017
 - Toezegging 42, Raadsvraag 13 GrL – Project Driemaster Ontwikkeling van 19 maart 2018. 
Afgehandeld.
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de Langetermijnagenda:
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

Ingekomen stukken
De raad besluit de ingekomen stukken conform advies af te handelen.

Vaststellen besluitenlijst raad 17 september 2018
De raad stelt de besluitenlijst van de raad van 17 september ongewjizigd vast.

Sluiting
Mevrouw Hofman biedt als voorzitter van de werkgeverscommissie een boeket aan de griffier aan en 
bedankt haar voor haar jarenlange inzet. De raad onderstreept dit met een applaus.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
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