
Kort verslag RAAD 19 november 2018

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Hofman-Züter is 
afwezig. 

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde  
Alle raadsvragen zijn beantwoord. 

Toezeggingen:
- Het college stuurt het rapport over subjectieve verkeersveiligheid in het eerste kwartaal 

2019 naar de raad (n.a.v. raadsvraag 63)
- Het college vraagt de cijfers over vuurwerkoverlast op en deelt die met de raad (n.a.v. 

raadsvraag 64)
- Het college geeft de raad een terugkoppeling van het punt duurzaamheid in het overleg 

met de schoolbesturen in het kader van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs dat in 
december 2018 plaatsvindt (n.a.v. raadsvraag 65)

4. Mededelingen
Wethouder Beekhuizen vraagt aandacht voor de simulatieavond op 29 november; 
(burger)raadsleden kunnen zich aanmelden bij de griffie. 

De heer Verwers koppelt terug dat er afgelopen vrijdag een gesprek met de huidige 
accountant heeft plaatsgehad en dat de vervolgacties met de werkgroep financiën worden 
uitgewerkt.

Een inwoner spreekt in en vraagt aandacht voor ‘leenrolstoelen’ in de Winkelhof en roept 
Wethouder Joosten op om dit op de agenda te krijgen bij Wereldhave en de 
winkeliersvereniging en wethouder Beekhuizen om dit met de sociale partijen te bespreken. 
Ze roept op tot een werkgroep. 

Toezegging: wethouder Joosten informeert wanneer Leiden de aanbesteding van de 250 
meter ijsbaan start.

4a. Benoeming griffier van de gemeenteraad Leiderdorp
De heer B.A.M. Rijsbergen wordt unaniem benoemd in de functie van raadsgriffier met 
ingang van 1 januari 2019. 

5. Rekenkamerrapport Toegang tot Jeugdzorg Leiderdorp
Een eerder aangekondigde motie van de ChristenUnie-SGP wordt niet ingediend na 
onderstaande toezegging van het college. 
Toezegging: het college brengt structuur aan in de informatievoorziening op een manier die 
past bij de Leiderdorpse cyclus.

6. Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse Regio
De raad stelt het koersdocument ‘doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio’ vast. De 
ChristenUnie-SGP stemt tegen het voorstel. De raad vraagt aandacht voor de invloed van 
Leiderdorp bij de voorgestelde uitvoering. De vraag van de wethouder om een 
woordvoerdersoverleg in te stellen wordt geagendeerd voor het presidium. 
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7. 2e Bestuursrapportage 2018
De raad neemt kennis van de 2e Bestuursrapportage 2018 en stelt bijbehorende 
begrotingswijzigingen vast. Genoemde kredieten worden beschikbaar gesteld of afgevoerd en 
de reserve duurzaamheid ingesteld.

8. PUNT VERVALT naar aanleiding van het Politiek Forum 12 november.
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leiderdorp 2018

9. Toetreden gemeenschappelijke regeling BSGR
De raad verleent het college toestemming om toe te treden tot de gemeenschappelijke 
regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland voor de uitvoering van de belastingtaak en 
de uitvoering van de Wet WOZ.

10. Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019
De raad stelt de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 vast met 
inbegrip van een amendement dat unaniem is aangenomen waarmee  de hardheidsclausule 
weer ingevoegd wordt in de verordening. 

11. SP71 Begrotingswijziging 3 Servicepunt71
De raad stelt een zienswijze vast betreffende begrotingswijziging 3 van Servicepunt71. 

12. Aanbesteding accountant
De raad stelt het programma van eisen, de selectiecriteria, gunningscriteria en per 
gunningscriterium de weging voor de aanbesteding van de accountantscontrole vanaf het 
boekjaar 2019 vast. 

13. Lijst van toezeggingen
- Motie 17, Samenvatting begroting van 10 november 2017.  Afgehandeld. 
Toezegging: het college maakt inzichtelijk hoe het totaalbedrag uit de samenvatting tot stand 
gekomen is.

14. Ingekomen stukken
Het kerkgebouw aan het Heelblaadjespad 1 wordt geagendeerd voor het Politiek Forum van 
10 december. 

15. Vaststellen besluitenlijst raad 15 oktober en 9 november 2018
Geen wijzigingen. 

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