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Besluitenlijst RAAD 28 mei 2018 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Mevrouw Breedveld van de VVD is 
afwezig. 
 

2. Vaststellen agenda 
De raad besluit punt 20 (benoeming en beëdiging burgerraadsleden) als punt 2a te 
behandelen en punt 19 Toelating en beëdiging raadsleden te behandelen voor punt 18 
 Instellen Politiek Forum. 
 

2a. Benoeming en beëdiging  burgerraadsleden 
De raad benoemt 18 inwoners tot tot burgerraadslid (2 voor LPL, 3 voor de VVD, 5 voor D66, , 
4 voor GrL, 1 voor CDA en  3 voor CU/SGP,  De 15 aanwezige burgerleden leggen in handen 
van de voorzitter de eed/belofte af. De 3 overige leden worden in het eerstvolgende Forum 
beëdigd. 

 
3. Vragenronde  

Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/28-mei/19:30. 
 

 Raadsvraag 16 CU/SGP – Aanpak A4 pas in 2028  

 Raadsvraag 17 VVD –VVE-gelden 

 Raadsvraag 18 VVD – Welzijn en Cultuur 

 Raadsvraag 19 GrL – Budgetoverheveling naar 2018 

 Raadsvraag 20 VVD – Afsluiting Stierenbrug 

 Raadsvraag 21 GrL – Verbod op bouwen met een gasaansluiting 

 Raadsvraag 22 CDA – Maaien in de Boterhuispolder 
N.a.v. raadsvraag 16 roept Cu/SGP de overige partijen op hun landelijke fracties in te 
schakelen. CU/SGP verzoekt het college om vanuit de regio opnieuw een brief richting Den 
Haag te sturen. D66 verzoekt in het te actualiseren IVVP aandacht te besteden aan het 
sluipverkeer. 
 

4. Mededelingen 
- wethouder Beekhuizen wijst op de website “Welzijn op recept" 
- wethouder Wassenaar meldt dat IKEA vandaag heeft meegedeeld in tegenstelling tot 

eerdere beloftes geen bouwplan in te dienen voor de zomer. Wat hiervan de 
consequenties zijn is nog niet duidelijk. 

- de burgemeester roept de (burger)raadsleden op het Doeshavenconcert op 6 juli te 
bezoeken. 

 
5. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2018 

De raad stelt de GIG2018 (mutatiedatum 10-04-2018) inclusief bijbehorende 
grondexploitaties en financiële investeringsoverzichten vast als financieel kader voor de 
ruimtelijke projecten.  
 

6. Verordening op de beplantingen 
De raad stelt  de nota zienswijzen Verordening op de beplantingen 2018, d.d. 4 april 2018, 
vast,  evenals de Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018. De raad stelt de 
Verordening op de beplantingen 2018 vast met twee tekstwijzigingen. De raad neemt 
daarvoor unaniem een amendement van D66 aan over het toepassingsbereik. Een 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/28-mei/19:30
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amendement van D66 over dunning neemt de raad aan met 17 tegen 3 (PvdA) stemmen. De 
PvdA stemt hiertegen omdat zij binnen de Omgevingswet de professionals voldoende in 
staat achten hier onderscheid te maken. 
 

7. Budgetoverheveling naar 2018 
De raad besluit vooruitlopend op de aanbieding van de jaarrekening in te stemmen met 
bestemming van het voorlopige resultaat voor het aandeel van de budgetoverheveling van 
2017 naar 2018 voor: 

a. Gebiedsvisie Baanderij 40.000,- 
b. Uitvoering monumentenbeleid 15.000,- 
c. Uitvoering duurzaamheidsagenda 60.000,- 
d. Frictiekosten omgevingsdient West Holland 73.000,- 
e. Ontwikkeling Serviceplein 66.535,- 

De raad stelt de bijbehorende begrotingswijziging vast. 
 

8. Zienswijzen concept begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen: 
 
a) Servicepunt71. De raad stemt in met een amendement van GrL om een passage toe te 

voegen over de ontwikkeling van beleid op het gebied van digitalisering en de nieuwe 
huisvesting. De VVD stemt tegen het amendement, omdat zij van mening zijn dat het hier 
uitvoering betreft. 

b) VRHM. De raad stemt in met een amendement van CU/SGP en CDA over een 
aangescherpte tekst over de vrijwilligers en de toekomstige ontwikkelingen.  
De burgemeester meldt dat er in het najaar een informatieavond wordt georganiseerd 
voor de raad over integraal veiligheidsbeleid. 

c) RDOG. Wethouder Beekhuizen adviseert n.a.v. een vraag van D66 de laatste alinea over 
de doeluitkering n.a.v. de laatste ontwikkelingen enigszins te nuanceren. De raad stemt 
hiermee in. 

d) Holland Rijnland. De raad stemt in met de zienswijze Holland Rijnland. 
 

9. Verordening werkgeverscommissie 
De raad stelt de geactualiseerde verordening werkgeverscommissie vast. 

 
10. Verantwoording fractiebijdrage 2017 

De raad  
- neemt de verantwoordingen van de raadsfracties over de besteding van het fractiegeld 

in 2017 voor kennisgeving aan. 
- neemt kennis  van het verslag van de kascommissie over de afrekeningen van de 

fractiegelden in 2017. 
- stelt de bedragen van de uitgaven door de raadsfracties in 2017 vast te stellen (conform 

de bijlage per fractie). 
- stelt de hoogte van de terugvorderingen van ontvangen voorschotten vast. 

 
11. Lijst van toezeggingen 

D66 mist een aantal toezeggingen in de lijst en verzoekt de volgende keer de volledige lijst op 
te nemen.  
 

12. Ingekomen stukken 
De raad besluit de ingekomen stukken conform voorstel af te handelen. GrL verzoekt De 
Sterrentuin en de voortgang duurzaamheidsagenda te agenderen voor het Forum. 
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13. Vaststellen besluitenlijst raad 19 en 29 maart 2018 
De raad stelt de besluitenlijsten van 19 en 29 maart 2018 ongewijzigd vast. 
 

14. Afscheid vertrekkende wethouders  
De voorzitter van de raad richt het woord tot de vertrekkende wethouders. Zij dankt Olaf 
McDaniel voor zijn energieke inzet voor de gemeente Leiderdorp de afgelopen anderhalf jaar 
en Kees Wassenaar voor zijn bijna twaalf jaar lange inzet als wethouder op allerlei gebied. Zij 
onderscheidt de heer Wassenaar met de speld van de gemeente Leiderdorp.  De officiële 

afscheidsreceptie van beide wethouders vindt plaats op 7 juni. Alle fractievoorzitters richten 
kort het woord tot de scheidende wethouders, waarna zij beiden een dankwoord uitspreken. 
U kunt dit terugzien en luisteren op: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/28-mei/19:30/Vaststellen-
besluitenlijst-raad-19-en-29-maart-2018. 

  
 
S C H O R S I N G 
 

15. Procesverantwoording formatie 
Hugo Langenberg geeft een korte schets van het formatieproces, waarbij de 
fractievoorzitters van de VVD en CDA aansluiten. De gespreksverslagen kunt u lezen in het in 
het raadsinformatiesysteem https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/28-
mei/19:30/Vaststellen-besluitenlijst-raad-19-en-29-maart-2018. De inzenders van reacties 
krijgen deze week een inhoudelijke reactie vanuit de coalitie.   
 

16. Bespreking coalitieakkoord 
Hugo Langenberg geeft een korte toelichting per hoofdstuk op het coalitieakkoord. Hij dankt 
de oppositie voor hun ambitieakkoord, dat daar naar zijn mening goed bij aansluit en ziet uit 
naar een vruchtbare samenwerking met alle partijen. Hij mist wel de financiële paragraaf bij 
het programma van de oppositie. Alle oppositiepartijen zien positieve punten in het 
coalitieakkoord, maar zij missen visie en concrete doelstellingen en acties voor de grote 
opgaven waar de gemeente juist in de komende raadsperiode voor komt te staan. Zij zien het 
coalitieprogramma meer als een pas op de plaats. De voorzitter concludeert dat zij uitziet 
naar de debatten in de raad over concrete voorstellen. 
 

17. Benoeming en beëdiging wethouders 
De voorzitter van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven brengt verslag uit. Bureau 
Berenschot heeft een onafhankelijk integriteitsonderzoek uitgevoerd naar de wethouders. Er 
zijn geen beletsels voor benoeming. Wel verzoekt de raad de te benoemen wethouders uit te 
spreken dat zij de door Berenschot genoemde aanbevelingen onderschrijven en opvolgen. 
De a.s. wethouders bevestigen dit. 
De raad benoemt mevrouw A.M. Beekhuizen-Wesseling (LPL, unaniem) en de heren J.J.F.M. 
Gardeniers (CDA, 14 voor, 6 tegen)en W.N.A. Joosten (VVD, unaniem) tot wethouder, waarna 
zij in handen van de voorzitter de eed/belofte afleggen. 
 

18. Instellen Politiek Forum 
De raad stelt een Politiek Forum in dat de besluitvorming in de raadsvergaderingen kan 
voorbereiden en met het college of de burgemeester kan overleggen. In afwijking van artikel 
45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad en het Politiek Forum 
besluit de raad aan elke fractie twee plaatsen toe te kennen. De raad besluit het reglement 
van orde in die zin aan te passen. 
 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/28-mei/19:30/Vaststellen-besluitenlijst-raad-19-en-29-maart-2018
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/28-mei/19:30/Vaststellen-besluitenlijst-raad-19-en-29-maart-2018
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/28-mei/19:30/Vaststellen-besluitenlijst-raad-19-en-29-maart-2018
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/28-mei/19:30/Vaststellen-besluitenlijst-raad-19-en-29-maart-2018
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19. Toelating en beëdiging raadsleden 
De voorzitter van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven brengt verslag uit. De commissie 
heeft met beide heren gesproken over punten waar hun werk c.q. nevenfunctie  en 
raadswerk elkaar zouden kunnen raken. Zij zullen op die punten niet het woord voeren in de 
raad. De raad besluit de heren  J.L.M. Bruggeman (LPL)  en J.H. Bos (CDA) toe te laten als 
leden van de raad. De voorzitter neemt de eed/belofte af. 
 

20. Benoeming en beëdiging  burgerraadsleden, wordt behandeld als agendapunt 2a 
Behandeld als punt 2a. 
 

21. Vaststelling definitieve zitplaatsen gemeenteraad 
De raad stemt in met het voorstel voor de definitieve zitplaatsen voor deze raadsperiode. 
 

22. Benoeming  plaatsvervangend voorzitters  
De raad benoemt mevrouw Jeannette Hofman-Züter tot eerste plaatsvervangend voorzitter 
van de raad en de heer Hugo Langenberg tot tweede plaatsvervangend voorzitter. De raad 
benoemt de heer Hugo Langenberg tot voorzitter van het Politiek Forum en mevrouw 
Hofman-Züter tot plaatsvervangend voorzitter. 
 

23. Benoeming  raadsleden voor de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen 
De raad benoemt raadsleden in de Algemene Besturen van de gemeenschappelijke 
regelingen conform het voorstel. De raad stemt over de benoeming van de AB-len en plv. AB-
leden Holland Rijnland. AB-leden worden de heer Hendriks (14 stemmen) en Filemon (12 
stemmen) en plv. AB-leden de heer Bos (9 stemmen) en mevrouw Van Beek (6 stemmen). 
 

24. Benoeming drie leden werkgeverscommissie 
De raad benoemt als lid van de werkgeverscommissie: mevrouw Hofman-Züter (19 stemmen, 
voorzitter), mevrouw Van Reijn (15 stemmen) en de heer Schipaanboord (17 stemmen).  

 
25. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur en wenst allen veel succes toe in de nieuwe 
raadsperiode. 

 


