
Kort verslag RAAD 28 januari 2019

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Schipaanboord is 
verlaat en schuift bij agendapunt 5 aan. 

2. Beëdiging dhr. B.A.M. Rijsbergen als griffier
De griffier legt ten overstaan van de burgemeester  de belofte af.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met een besloten agendapunt aan het eind van de vergadering. 

4. Vragenronde  
Alle raadsvragen zijn beantwoord en worden bij de bijbehorende agendapunten behandeld. 

Raadsvraag 71 bestemd voor de raad van 17 december 2018 over de sluiting Rabobank Van 
Diepeningenlaan wordt  naar raadsvergadering van 4 maart 2019 verplaatst. 

5. Mededelingen
- Inspreker over palmolie en klimaatdoelstellingen. Inspreker roept de gemeente op een 

voortrekkersrol op zich te nemen en bij partners zoals de ING die investeringen doen in 
de palmolie industrie, de klimaatdoelstellingen aan te kaarten en het gesprek hierover 
aan te gaan. Wethouder Joosten deelt mede dat in het kader van het bestemmingsplan 
Amaliaplein er op dit moment  geen enkel bezwaarschrift loopt. Beroep dat was 
ingediend bij de Raad van State is ingetrokken. Er kan gestart gaan worden. 

- Wethouder Beekhuizen heeft drie mededelingen.
o De wethouder geeft aan dat het college heeft opgemerkt dat het contact met 

een Leiderdorpse familie niet goed is opgepakt. Wethouder betreurt dat en heeft 
inmiddels actie ondernomen. 

o De wethouder constateert dat er in de raad ontevredenheid is over het 

onderzoek van onderzoeksbureau Twynstra Gudde naar lichte samenwerking in 
de regio. Twynstra Gudde heeft toegezegd met een voorstel te komen om het 
vertrouwen te herstellen en opnieuw met de raad in gesprek te gaan.

o  De wethouder geeft aan dat het begin dit jaar gestarte initiatief Incluzio 

Leiderdorp vanuit de Sterrentuin succesvol is. De achterstand bij het sociaal team 
wordt zo snel mogelijk opgelost. De wethouder zal de raad op de hoogte houden 
zodra er meer informatie is over het verloop van Incluzio Leiderdorp. 

- De Voorzitter noemt het officiële ambtsbezoek van de Commissaris van de Koning de 
heer Jaap Smit. Dit zal plaatsvinden op woensdag 13 maart aan het eind van de middag. 
De voorzitter verzoekt de raadsleden en met name de fractievoorzitters de agenda’s vrij 
te houden voor kennismaking en een borrel. 

- Raadslid Van Elburg (VVD) rapporteert over de bijeenkomst van 22 januari jl. over de 
RDOG. Op 4 maart zal de kaderbrief van de RDOG in de raad behandeld worden waarna 
er gemeenschappelijke zienswijzen vanuit de raden opgesteld worden. Raadslid van 
Elburg (VVD) rapporteert over de bijeenkomst over het jeugdbeleid van 22 januari jl. De 
raad is zeer up to date, mede door intensieve betrokkenheid van ambtenaren. Januari 
2020 geldt als startdatum voor Hart voor de Jeugd. Bijeenkomst met aanbieders zal 
binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Raadsleden worden uitgenodigd. Eind maart en eind 
juni zullen er ook bijpraatsessies plaatsvinden voor de woordvoerders. Uitnodigingen 
volgen. 
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Toezegging: Wethouder Beekhuizen zegt toe dat onderzoeksbureau Twynstra Gudde in de 
week van 28 januari een voorstel over vervolgproces naar de raad zal sturen. 

6. Concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

De heer Vastenhoud van GroenLinks dient een amendement in. Amendement  wordt 
unaniem gesteund en vervangt nummer 2 van het raadsbesluit. De Concept 
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 wordt unaniem vastgesteld.

De heer Vastenhoud van GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde van de dag in 
waarmee een signaal aan het college van Oegstgeest wordt afgegeven om zich te houden aan 
de 25% norm voor de realisatie van sociale huurwoningen bij nieuwbouw..   
Wethouder Joosten meldt dat de motie door het college omarmd wordt.  Motie wordt 
aanvaard zonder steun van D66.

Toezegging: Wethouder Joosten zegt toe dat de raad deze week een brief ontvangt met de 
visie van het college over de invulling van het lokale maatwerk zoals dat voorgesteld gaat 
worden aan Rijnhart Wonen.

7. Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2019

Mevrouw Hofman-Züter neemt de plaats van de voorzitter in. 

Er worden tien amendementen ingediend en besproken. Na de beraadslagingen in eerste 
termijn (raad en college) stelt de raad unaniem voor de behandeling van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) Leiderdorp 2019 te staken en er tijdens deze raadsvergadering 
geen besluit over te nemen.  Besloten wordt dat in het Presidium van 4 februari 2019 
bepaald wordt hoe het agendapunt van de APV verder te behandelen. 

 
8. Benoeming wethouder in gemeenschappelijke regelingen

Hamerpunt. Wethouder D.C.W. Binnendijk wordt in de volgende gemeenschappelijke 
regelingen benoemd: 
- Lid Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG)
- Lid Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

9. Groenonderhoud voortgang en overschrijding aanbestedingsnorm

De raad plaatst kritische noten ten aanzien van de overschrijding van de aanbestedingsnorm 
voor het groenonderhoud. Het college wordt gebrek aan controle verweten en ook wordt de 
planmatige aanpak van het college in twijfel getrokken. Het college wordt opgeroepen om 
duidelijker te communiceren over de overschrijding richting raad en om in de toekomst 
resultaatgerichter te sturen en resultaatafspraken te maken met externen. De raad wil dat 
het college duidelijkheid verschaft in hoe dit soort overschrijdingen te voorkomen in de 
toekomst.  

De wethouder betreurt gang van zaken en vindt het ook een zeer ernstige zaak. De 
wethouder legt uit dat controller op twee momenten in het jaar eventuele overschrijdingen 
kan waarnemen. Deze overschrijding werd pas in december jl. opgemerkt. Eerder was er nog 
geen sprake van een overschrijding. Direct na opmerken door het college is het gedeeld met 
de raad. 
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De wethouder is het eens met de raad dat het systeem van tweejaarlijkse controle op 
overschrijding niet goed genoeg functioneert. Wanneer er aan het begin van een traject een 
overschrijding dreigt zou er een signaal af moeten gaan. De wethouder legt uit dat er gefaald 
is op alle niveaus. De wethouder geeft aan als extra taak in zijn portefeuille de aanscherping 
m.b.t. het aanbestedingsbeleid gekregen te hebben en hier zijn aandacht aan te geven. 
Wethouder stelt de aanbevelingen uit de memo voor en wijst een onderzoek van externen 
af. Wethouder heeft vertrouwen in het feit dat dit een incident is en niet herhaald wordt. De 
maatregelen die het college wil nemen ziet de wethouder als voldoende.

De PvdA, GroenLinks en D66 dienen een motie van afkeuring in op basis van het feit dat het 
vertrouwen in het college ernstig beschadigd is. Motie wordt verworpen.

Het CDA vraagt om een toezegging van de wethouder om over de voortgang van het 
verbeterproces geïnformeerd te worden. 
De LPL vraagt om een schriftelijke toezegging van de wethouder om binnen een week de 
maatregelen toe te lichten en vraagt daarnaast om een maandelijkse update. 
Ook de VVD verwacht door de wethouder op de hoogte te worden gehouden over de 
voortgang en rapportage naar de raad. 

Toezegging: Wethouder zal aan raad rapporteren hoe na aanleiding van dit incident lessen 
getrokken worden en verbeterprocessen gestart kunnen worden. De raad zal geïnformeerd 
worden over verbetering van het aanbestedingsproces. 

Toezegging: Wethouder zal binnen een week komen met een voorstel over hoe de 
maatregelen en aanbevelingen uitgevoerd gaan worden. De maandelijkse update waar om 
gevraagd is vindt de wethouder te frequent. Hierover wil de wethouder binnen het college 
overleggen en komt hier op terug. 

10. Lijst van toezeggingen

- Motie 12 van 9 oktober 2017: Sociale woningbouw De Buit; bij herontwikkeling van de 
locatie De Buit dient 100% van de te bouwen woningen uit sociale woningbouw te bestaan, 
en een substantieel deel van die sociale woningbouw dient te bestaan uit kleine 
wooneenheden die geschikt zijn voor jongeren en ouderen. Wethouder stelt voor om deze 
toezegging af te doen in Q1 van 2020.

- Toezegging 26 van 28 augustus 2017: Omgekeerd inzamelen afval: registratie gegevens bij 
gebruik afvalcontainers. Evaluatie pilotwijken omgekeerd inzamelen volgt in januari 2019. 
Memo toezegging 26 omgekeerd inzamelen afval 181105. De wethouder laat deze 
toezegging openstaan zolang uitvoering nog niet gerealiseerd is. Nog niet afgehandeld. 

- Toezegging 45 van 10 september 2018: Bestemmingsplan Lage Zijde 2018, Het college gaat 
nogmaals in gesprek met de eigenaren over het groen omzomen van het bedrijventerrein. 
Wethouder komt er schriftelijk op terug.

- Motie 26 van 9 juli 2018: Energieopwekking IKEA-terrein. Gesprekken met Ikea over 
duurzaamheid zijn vorige week weer opgestart en er liggen twee opties voor ter 
verduurzaming van het terrein. De motie is hiermee afgedaan.

- Aanvullende cijfers Minimabeleid. Wethouder Beekhuizen geeft aan dat een memo hierover 
is aangeboden aan de raad.
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- De PvdA vraagt de wethouder Beekhuizen over de stand van zaken van de motie Jeugdraad 
en vraagt over de voortgang van de motie gerapporteerd te worden in de volgende 
vergadering van 4 maart 2019. 

Toezegging:  Wethouder Beekhuizen zegt toe in de raad van 4 maart te rapporteren over de 
motie Jeugdraad. 

  
11. Ingekomen stukken

De griffie zal een nieuwe opzet van de  lijst ingekomen stukken verzorgen.  

12. Vaststellen besluitenlijst raad 17 december 2018
Geen wijzigingen

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 00.45 uur. 
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