Kort verslag RAAD 1 april 2019
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 14 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag wordt
toegevoegd aan de agenda. Dit agendapunt bestaat uit 14a Motie Vreemd aan de Orde van
de Dag Publicatie rapport Twynstra Gudde en uit 14b Motie Vreemd aan de Orde van de Dag
Bescherming Weidevogels.
3. Vragenronde
Vragen en antwoorden zijn te lezen in het raadsinformatiesysteem:
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-april/20:30
-

Raadsvraag 16 GL Inhuur DZB groenonderhoud. Naar tevredenheid beantwoord.
Raadsvraag 17 VVD D66 Afhandeling in het dossier Erven van Leeuwen en Raadsvraag 18
VVD D66 Aanvullende vragen inzake dossier Erven van Leeuwen.
De VVD en D66 geven aan de communicatie richting de familie onder de maat te vinden en
vragen verdere uitleg van de wethouder over de procedure, de communicatie richting de
familie en vragen hoe het college contractueel verder werkt aan dit dossier. Andere fracties
uit de raad sluiten zich hierbij aan en vragen de wethouder hoe het heeft kunnen gebeuren
dat de dienstverlening en klantgerichtheid vanuit de gemeente zo te kort heeft geschoten.
Een aantal fracties laat weten dat ze regelmatig klachten ontvangt van inwoners over de
dienstverlening en noemt het niet goed beantwoorden van vragen van burgers een
structureel probleem.
Wethouder Binnendijk geeft aan dat het college zich schaamt voor de gang van zaken
rondom dit dossier. De wethouder geeft aan dat het contract uit 1994 met de familie Van
Leeuwen wordt voorgelegd aan de huisadvocaat. Het contract behelst geen einddatum en de
huisadvocaat is ingeschakeld om na te gaan welke grondrechten gemeente en familie in de
toekomst kunnen ontlenen. Daarnaast geeft de wethouder aan dat nu de hoofdsom aan de
familie is betaald, gekeken zal worden naar de overig gemaakte kosten zoals incassokosten in
de periode van 14 maanden waarin de familie heeft moeten wachten op de betaling.
Wethouder Binnendijk maakt excuses voor de gang van zaken richting de familie en maakt
ook duidelijk dat beantwoording richting de raad beter had gekund. De wethouder verzekert
de raad echter dat de wijze van dienstverlening richting de familie Van Leeuwen een incident
is en niet representatief is voor al het overige klantcontact vanuit gemeente richting
inwoners.
Toezeggingen:
Wethouder Binnendijk zegt toe de raad te informeren hoe het college de dienstverlening
richting de inwoner gaat verbeteren. De wethouder gaat graag in gesprek met de raad over
hoe de dienstverlening te verbeteren en erkent dat de dienstverlening ook beter kan en moet.
De aanbevelingen uit de raad neemt hij ter harte en zal hij bespreken in het college. Via de
griffie zal de wethouder de raad informeren over de tijdsplanning.
Wethouder binnendijk zegt toe de informatie volgend uit het onderzoek van de huisadvocaat
naar het contract uit 1994 te zijner tijd te delen met de raad.

-

Raadsvraag 19 LPL Milieubelasting. Naar tevredenheid beantwoord.

1

-

Raadsvraag 20 CU-SGP Uitstel definitieve besluitvorming omgekeerd inzamelen. De CU-SGP
stelt aanvullende vragen aan het college. De fractie vraagt het college of, wanneer de
uitkomsten van het huidig lopend onderzoek naar bron- en nascheiding in het najaar
afgerond zijn, ze dan een wel afgewogen keuze kan maken tussen de twee alternatieven.
Daarnaast vraagt de fractie aandacht voor de communicatie richting de burgers over huidig
beleid en toekomstige veranderingen in beleid. De PvdA fractie roept het college ook op
zodra het onderzoek afgerond is zo snel mogelijk te starten met gereedmaken van processen
en besluitvorming zodat eind 2019 zo snel mogelijk gestart kan worden met de dan gekozen
variant van afvalscheiding. De fractie van GL voegt hieraan toe dat communicatie richting
burgers hierna essentieel is.
Wethouder Binnendijk geeft aan het onderzoek loopt en dat het college in de tussentijd alle
no regret maatregelen neemt die kunnen. Wethouder neemt de aanbevelingen van de raad
ter harte.
Toezegging:
Wethouder Binnendijk zegt toe de raad te informeren over het lopende onderzoek en de
maatregelen die het college nu al doorvoert via een memo.

-

-

Raadsvraag 21 GrL Kwikstaartplein bestrating en omgeving OBS Prins Willem-Alexander. Naar
tevredenheid beantwoord.
Raadsvraag 22 D66 komst internationale basisschool Leiden. Wethouder Binnendijk geeft
aan, na aanvullende vragen van D66, dat Leiden initiatief heeft genomen tot een
internationale basisschool en dat dit daarna in de regio is besproken. De wethouder geeft
aan dat er momenteel genoeg markt en interesse is voor twee internationale scholen
(waarvan één in Leiderdorp) en dat de wachtlijstdruk in Leiderdorp zal afnemen. De D66
fractie uit zorgen over of in de toekomst in eventueel economisch mindere tijden nog steeds
voldoende markt zal zijn voor de internationale school in Leiderdorp.
Raadsvraag 23 Charter Diversiteit. D66 geeft aan een technische vraag in te dienen.

4. Mededelingen
- De voorzitter van de financiële werkgroep, de heer Verwers van de VVD, geeft aan dat de
opdrachtbevestiging van de accountant Ernst & Young voor de controle over 2018 getekend
is door beide partijen. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over het feit dat er na
aanbesteding een nieuwe accountant is geselecteerd.
-

Mevrouw Elburg van de VVD geeft een kort verslag van het bezoek van een aantal
raadsleden sociaal domein aan Activiteitencentrum Gading. Het gespreksonderwerp was
onder meer de decentralisering.

-

De burgemeester roept op de (burger)raadsleden aanwezig te zijn bij de Integraal
Veiligheidsbeleid Informatiebijeenkomst op 8 april 2019 om 20.00.

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Geen bekrachtiging / opheffing geheimhouding van toepassing.
6. Evenementenbeleid Leiderdorp 2019-2023
De twee amendementen op het Evenementenbeleid Leiderdorp 2019-2023 worden na de
beraadslagingen door de indieners (VVD en GL) ingetrokken en niet in stemming gebracht.
De raad stelt het Evenementenbeleid Leiderdorp 2019-2023 vast.
7. Achthovenerweg 58a vervanging woning vvgb
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De raad geeft een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af ten behoeve van de sloop en
nieuwbouw van een woning op het perceel Achthovenerweg 58a.
8. BSGR Gemeenschappelijke Regeling
De raad verleent toestemming aan het college van burgemeester en wethouder om in te
stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking GouweRijnland 2020.
9. Budgetoverheveling van 2018 naar 2019
De burgemeester geeft aan dat de prognosebrief jaarrekening 2018 is aangepast op het
onderdeel ‘Mutaties in reserves’. In de eerdere versie werd een onttrekking van € 26.000 aan
de reserve informatiebeleid genoemd, maar dat is (zoals de heer Verwers in het politiek
forum van 25 maart 2019 opmerkte) geen onttrekking maar een toevoeging.
De raad stemt in met een budgetoverheveling van 2018 naar 2109 en stelt hiermee de
begrotingswijziging vast.
10. Besteding fractiegelden
De GroenLinks fractie vraagt om een aanpassing van de fractiegeldentabel en hierin de
wettelijk toegestane vergoeding voor fractieassistenten op te nemen. Vanuit de griffie zal er
een voorstel gemaakt worden voor een nieuwe fractiegeldentabel zodat de raad deze kan
vaststellen.
De raad stelt de bedragen van de uitgaven door de raadsfracties van april 2018 t/m
december 2018 vast en stelt daarmee ook de hoogte van de terugvorderingen van
ontvangen voorschotten vast.
11. Lijst van toezeggingen
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de
Langetermijnagenda:https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
De griffie zal bij toekomstige vergadering een lijst ter vaststelling van de raad toevoegen aan
de stukken.
12. Ingekomen stukken
Voor het politiek forum van 13 mei 2019 wordt geagendeerd:
- het advies van de Rekenkamercommissie over digitale veiligheid (document 8 LIS).
Op verzoek van de PvdA en D66. Het rapport en de reactie van het college op het
rapport staan al op de agenda van het politiek forum van 13 mei en de raad van 20
mei 2019.
- brief met de reactie van het college op de motie over jeugdgemeenteraad
(document 16 LIS). Op verzoek van de PvdA en D66.
- de brief van het bestuur van de Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance
–Vogelasiel Regio Leiden (document 9 LIS). Op verzoek van de LPL
- mail van een inwoner van Leiderdorp over milieubelasting (document 12 LIS). Op
verzoek van de LPL.
- reactie van het College op de Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Aansluiting
Openbaar Nachtnet (document 22 LIS). Op verzoek van D66.
13. Vaststellen besluitenlijst raad 4 maart 2019
Ongewijzigd vastgesteld.
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14. Motie Vreemd aan de orde van de Dag
a) Motie Vreemd aan de Orde van de Dag publicatie van het rapport van Twynstra Gudde over
regionale samenwerking. Ingediend door LPL en PvdA. College zegt toe het rapport 8 april
met de raad te delen. De motie is niet in stemming gebracht.
b) Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Bescherming Weidevogels. Ingediend door de LPL.
Motie wordt unaniem door de raad aanvaard.
Toezegging:
Wethouder Binnendijk geeft aan de motie te omarmen en graag gevolg aan te geven. De
wethouder zegt toe gesprekken aan te gaan met de Omgevingsdienst, het groenoverleg,
grondeigenaren en ook de provincie om nieuwe afspraken te maken en uitvoering te geven
aan de motie. Daarnaast zegt de wethouder toe met buurgemeenten het gesprek aan te
gaan om gezamenlijk afspraken te maken over de boterhuispolder en deze te maken tot
weidevogelgebied. De raad zal voor begin mei geïnformeerd worden over de uitkomsten van
de gesprekken.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.
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