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Besluitenlijst  RAAD 19 maart 2018 

 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de laatste vergadering van deze raadsperiode en heet de aanwezigen en 
de kijkers thuis van harte welkom. Mevrouw Hofman van GrL is afwezig. 
 

2. Vaststellen agenda 
De raad besluit punt 10 van de agenda af te voeren, omdat het college in het Forum al heeft 
aangegeven hoe deze motie wordt uitgevoerd. 
 

3. Vragenronde  
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2018/19-maart/20:30. 
 

 Raadsvraag 11 D66/VVD – Uitspraken Sportdebat 

 Raadsvraag 12 D66 – Leidse Ring Noord 

 Raadsvraag 13 GrL – Project Driemaster Ontwikkeling 

 Raadsvraag 14 D66 – nascheiding afval . Het college zegt toe een stuk te leveren voor 
de eerste raad in nieuwe samenstelling (28 mei), zodat daar de discussie gevoerd kan 
worden of we op de goede weg zijn. GrL vraagt aandacht voor goede communicatie 
richting inwoners. 

 Raadsvraag 15 D66 – parkeren Schildwacht. Een inwoner vraagt aandacht voor de 
problematiek die de nieuwe inrichting met zich meebrengt. D66 verzoekt het college 
de aanpak te heroverwegen, een aantal partijen plaatst vraagtekens bij de 
communicatie. Het college heeft bij de aanpak gekozen voor veiligheid en niet voor 
gebruiksgemak. Het college zegt toe dit nogmaals aan de inwoners uit te leggen en 
waar mogelijk het plan te optimaliseren. 

 
4. Mededelingen  

-     de voorzitter roept iedereen op te gaan stemmen op 21 maart. 
- de heer Van Boxsel doet verslag van de AB-vergadering van Holland Rijnland op 14 

maart. Hoofdpunten waren de kadernota, de woonagenda, Schiphol en Energieneutraal. 
De voorzitter dankt de heren Van Boxsel en Vastenhoud voor de manier waarop zij 
Leiderdorp hebben vertegenwoordigd binnen Holland Rijnland in de afgelopen 
raadsperiode. 

- Het college meldt dat over de reclame-uitingen langs de A4 waarover vragen zijn gesteld 
in het Forum geen precariorechten verschuldigd zijn, omdat beide op eigen grond 
plaatsvinden. 

- Het college meldt dat zowel de prognosebrief als het overdrachtsdossier in de week van 
26 maart richting raad komt. 

- op 26 maart om 20.00 uur is de afscheidsraad. 
- op 29 maart om 18.00 uur wordt Jeroen Kampschreur gehuldigd i.v.m. het behalen van 

zijn gouden medaille tijdens de Paralympische Spelen. 
- 29 maart om 19.00 uur is er een fotosessie voor nieuwe raadsleden en om 20.00 uur 

vindt de installatieraad plaats. 
 
 
 
 

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2018/19-maart/20:30
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5. Van der Valk Boumanweg 236 Ontwikkeling zorgvilla, vvgb en exploitatieovereenkomst 
Omwonenden hebben schriftelijke reacties op het plan gegeven, een van de omwonenden 
licht zijn bezwaren tegen het gevoerde proces mondeling toe en roept de raad op het 
voorliggende besluit van tafel te halen. 

 
De raad besluit  
 
1. de ontwikkeling van een zorgvilla op de locatie Van der Valk Boumanweg 236  

bestaande uit;  
       - een op de kavel nieuw te realiseren bouwvolume met 8 wooneenheden en souterrain  

                       met gemeenschappelijke ruimten;  
       - splitsing van de bestaande villa in twee wooneenheden;  
         conform het definitief ontwerp toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor een   
         verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is, overeenkomstig     
         raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959.  
 
2. Akkoord te gaan met de concept-exploitatieovereenkomst (bijlage 3) voor de ontwikkeling  
    genoemd onder beslispunt 1.  

3. De beeldkwaliteitsparagraaf (bijlage 4) vast te stellen als toetsingskader voor redelijke  
    eisen van welstand voor dit project.  

4. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan voor de ontwikkeling genoemd onder  
    beslispunt 1.  

 
 D66 en GrL stemmen tegen. Zij willen dat het college eerst meer draagvlak creëert onder de  
 omwonenden. De overige partijen zijn van mening dat het de taak van de raad is om kaders  
 te stellen en duidelijkheid te scheppen en willen daarom nu de vvgb afgeven. Het college zegt  
              nadrukkelijk toe de omwonenden te betrekken bij de verdere uitwerking van het plan.  
 Voordat het college een omgevingsvergunning verleent zal het college deze in de raad  
 bespreken.  

 
6. Bouwplannen ACL Hoofdstraat en krediet Brugwachtersonderkomen 

Van een van de omwonenden is een schriftelijke reactie ontvangen. Een  andere omwonende 
licht de bezwaren tegen de bouwplannen nog eens toe. 
 
De raad besluit: 
 
1. Akkoord te gaan met de ontwikkeling van 4 woningen aan de Hoofdstraat 213 t/m 219  
    conform het schetsontwerp .  

2. Akkoord te gaan met de concept-exploitatieovereenkomst (bijlage 2) voor de ontwikkeling  
    genoemd onder beslispunt 1.  

3. Akkoord te gaan met de ontwikkeling van drie woningen en een brugwachtersonderkomen  
    op de locatie Hoofdstraat - Does (naast de Doesbrug) conform het schetsontwerp.  

4. Akkoord te gaan met de concept-exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling genoemd  
    onder beslispunt 3.  

5. Een krediet “Brugwachtersonderkomen” beschikbaar te stellen van €125.000,- met een  
    afschrijvingstermijn van 25 jaar, voor de aankoop van grond en de realisatie van het  
    brugwachtershuisje.  
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6. De restwaarde vast te stellen op €8.000,- (geschatte reële waarde van grond na  
    bestemmingswijziging).  

7. Ter dekking van het brugwachtersonderkomen de bijdrage van de provincie Zuid-Holland  
     van € 46.698,- (50% van de totale kosten excl. BTW) in te zetten.  

 
8. Het krediet 7230551 “Wachtpl.boten met in” af te sluiten en de vrijvallende kapitaallasten 

                  in te zetten ter dekking van de resterende kapitaallasten voor het      
                  brugwachteronderkomen.   

9. Voor de bestemmingsplannen “Hoofdstraat Hoek Does” en “Hoofdstraat 213 t/m 219”   
    geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
GrL en drie leden van D66 stemmen tegen. Zij willen in dit stadium nog geen vvgb afgeven. 
GrL is niet overtuigd van de noodzaak voor het bouwen in deze prijsklasse en D66 is niet 
overtuigd van een optimale inpassing in de wijk. De overige partijen vinden het een mooi 
plan dat goed past in de wijk.  
 

7. Project Driemaster Ontwikkeling, vvgb en exploitatieovereenkomst 
De raad stemt unaniem in met de ontwikkeling van de Driemaster, de afwijking van het 
parkeerbeleidsplan ten behoeve van de pilot “Tiny Houses”, de grondexploitatie en het 
beeldkwaliteitsplan. Het college zegt toe de voors- en tegens van halfverharding aan de raad 
te presenteren. 

 
8. Welstandsnota Leiderdorp 2016 1e vaststelling  

De heer Cooijmans (VVD) verlaat de zaal bij dit onderwerp.  
De  raad stelt de Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging vast. 
D66 spreekt zijn verbazing uit over het feit dat het college er kennelijk niet in slaagt in alle  
gevallen  de vergunningplicht voor reclame-uitingen te handhaven. 
 

9. Verordening duurzaamheidslening 
De heer Cooijmans neemt weer plaats aan de raadstafel. 
De raad stelt  de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente 
Leiderdorp 2017, 1ste wijziging vast.  

 
10. Motie besteding armoedegelden betreft smartphone voor jongeren 

Afgevoerd van de agenda. Is behandeld in Forum 12 maart. 
 

11. Lijst van toezeggingen en moties waar de raad informatie over verwacht op 19 maart 2018 
De volgende toezeggingen en moties zijn afgehandeld: 
 
- Toezegging 14 Amaliaplein.  
- Toezegging 23 Wmo overschot 2016.  
- Toezegging 38  dekkingsvoorstel extra kosten jeugdzorg 
- Motie 13 oversteekplaats Santhorst.  
- Motie 24 Ambtelijke verkenning opgaven en uitdagingen aan het overdrachtsdossier 

voor de volgende raadsperiode toevoegen  
- Toezegging 25 Ontwikkelingen uitvoering sportnota 

 
Blijven staan: 
- Toezegging 33 Verontreiniging grondwater door rubbergranulaat in kunstgrasvelden 
- Motie 23 subsidie oud papier 
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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 

  
12. Ingekomen stukken 

GrL verzoekt om een informatieavond  over het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke 
zorg. De heer Cooijmans (VVD) uit naar aanleiding van de brief van het college over het 
controleplan,  in zijn functie als voorzitter van de financiële werkgroep,  zijn zorg over de te 
verwachten problemen met het aantrekken van een nieuwe accountant. Hij roept de raad in 
nieuwe samenstelling op dit snel na aantreden ter hand te nemen. De raad agendeert beide 
punten voor het volgende presidium. 
De raad handelt de overige stukken af conform voorstel.  
 

13. Vaststellen besluitenlijst raad 19 februari 2018 
De raad stelt de besluitenlijst van 19 februari 2018 ongewijzigd vast. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05. Zij dankt iedereen voor zijn inzet de afgelopen 
periode.  

 

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

