Kort verslag RAAD 4 maart 2019
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 15 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag D66
Aansluiting Openbaar Nachtnet wordt aan de agenda toegevoegd.
3. Vragenronde
Vragen en antwoorden zijn te lezen in het raadsinformatiesysteem:
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-maart/20:30
-

-

-

-

Raadsvraag 9 GL Groenoverleg. Naar tevredenheid beantwoord.
Raadsvraag 10 CU/SGP Verhuiscarrousel Sterrentuin aanvullend krediet. Wordt behandeld bij
bijbehorend agendapunt.
Raadsvraag 11 LPL AED’s in gemeentelijke voertuigen en reanimatiecursus ambtenaren. De
LPL vraagt het college wanneer er beleid komt rondom het plaatsen van AED’s. GL wijst op
motie 4 Mobiele AED’s in de openbare ruimte aangenomen in de raad van 9 november 2018.
Wethouder Binnendijk geeft aan voor 1 juli 2019 met een voorstel te komen richting de raad
voor het voorzien van gemeentelijke voertuigen met AED’s. Wethouder Beekhuizen geeft aan
dat de genoemde motie uitgewerkt wordt.
Raadsvraag 12 LPL Mogelijkheid kennismaken nieuwe inwoners met Leiderdorpse
samenleving. De LPL pleit ervoor een actueel thema te behandelen bij de lezing die het
Leiderdorps Museum voor deze gelegenheid houdt.
Raadsvraag 13 Verkeersborden onderhoud aan bewegwijzering. Naar tevredenheid
beantwoord.
Raadsvraag 14 GL Laadpaal electrische auto’s. Naar tevredenheid beantwoord.
Raadsvraag 15 GL Beplanting plantsoenen tussen Cor Gordijnsingel en Engelendaal. GL roept
het college op in overleg te gaan met bewoners over beplanting. GL merkt op dat gemeente
goede voorbeeld moet geven in ontstenen/vergroenen van ongebruikte parkeerplaatsen.
Raadsvraag 71 CU/SGP Sluiting Rabobank Van Diepeningenlaan. Wethouder Joosten geeft
aan komend half jaar te komen met informatie over gesprekken die hij aangaat met de
banken over de pin/stort voorziening.

-

-

Toezegging:
Het college, wethouder Binnendijk en wethouder Beekhuizen, zegt toe voor 1 juli 2019 te
komen met integraal beleid rondom AED’s in Leiderdorp. Hiermee wordt onder andere
motie 4 Mobiele AED’s in de openbare ruimte van 9 november 2018 uitgevoerd.
Wethouder Binnendijk zegt toe binnen 3 maanden overleg te plannen met de bewoners
over de beplanting plantsoenen tussen Cor Gordijnsingel en Engelendaal.
Wethouder Joosten zegt toe voor begin september de raad te informeren over
gesprekken die hij aangaat met de banken over de pin/stort voorzieningen in Leiderdorp.

4. Mededelingen
- Wethouder Beekhuizen geeft aan dat de maatschappelijke zorg vanaf 2021 een
verantwoordelijk wordt van de gemeente. Het college trekt in de voorbereidingen samen
op met andere gemeenten in de Leidse regio. Wethouder Beekhuizen is bestuurlijk
opdrachtgever vanuit de Leidse regio voor deze transitie.
- Wethouder Joosten geeft aan dat deze week het contract getekend wordt met Ballast
Nedam en Rijnhart Wonen voor de realisatie van de Driemasterlocatie. Syntrus Achmea
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heeft zich teruggetrokken als beleggende partij. Ballast Nedam zal het contract
overnemen en op zoek gaan naar een belegger.
Wethouder Joosten wijst op de Informatiebijeenkomst op 6 maart van Hart van Holland
en roept op tot aanwezigheid van raadsleden.

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
De raad besluit unaniem de door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd
te bekrachtigen ten aanzien van de bijlagen 2 en 3 van het Raadsvoorstel Verhuiscarrousel
Sterrentuin.
6. Verhuiscarrousel Sterrentuin aanvullend krediet
Raadsvraag 10 CU/SGP Verhuiscarrousel Sterrentuin aanvullend krediet is naar tevredenheid
beantwoord. De raad waardeert de collegebrief over de herhuisvestingskosten van het
Leiderdorps Museum en Toverlei.
Het college, wethouder Joosten, geeft aan bij de raad terug te komen met een voorstel voor
de invulling van de locatie de Werf en benadrukt dat de onderhoudskosten voor de Werf tot
een minimum beperkt worden.
De raad stelt unaniem het raadsvoorstel Verhuiscarrousel Sterrentuin aanvullend krediet
vast.
7. Integraal Waterketenplan (IWKp)
De raad stelt unaniem het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 vast, stelt een
structureel jaarlijks krediet beschikbaar en laat het investeringskrediet riool 2016 vrij vallen.
Toezeggingen:
- Wethouder Binnendijk zegt toe, op verzoek van D66, op korte termijn terug te komen
naar de raad met informatie over wanneer de stresstest wordt uitgevoerd voor
Leiderdorp.
Toezeggingen uit het Politiek Forum van 18 februari 2019:
- Wethouder Binnendijk zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van D66 of de
Vadedo plas in Leiderdorp zwemwater betreft en of deze plas opgenomen moet worden
in de lijst van gevoelige zwemwateren.
- De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de VVD wanneer de
raad het plan mag ontvangen over de adequate levering van bluswater ten behoeve van
brandbestrijding.
8. RDOG zienswijze concept Kadernota RDOG 2020
De raad stelt unaniem de concept zienswijze op de Kadernota 2020 van de Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) vast.
9. Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2019
De raad besluit over de ingediende amendementen:
190304 1B Amendement LPL APV artikel 2.48b Rookverbod
Unaniem aangenomen met 21 stemmen.
190304 2A Amendement LPL APV artikel 2.48a Nepwapens
Aangenomen met 14 stemmen voor (LPL, D66, GL, VVD) en 7 stemmen tegen (CDA, PvdA en
CU/SGP)
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190304 3A Amendement LPL APV artikel 2.31c Spijzen/drank terras
Unaniem aangenomen met 21 stemmen.
190128 4A Amendement LPL APV artikel 2.45 Betreden plantsoenen
Unaniem aangenomen met 21 stemmen.
190304 5B Amendement LPL APV artikel 2.6a Gemeentewapen/vlag
Unaniem aangenomen met 21 stemmen.
190128 7 Amendement VVD APV artikel 5.15 Ventverbod
Unaniem aangenomen met 21 stemmen.
190128 9 Amendement VVD APV artikel 2.57 Loslopende honden
Aangenomen met 14 stemmen voor (VVD, PvdA, GL, LPL) en 7 stemmen tegen (D66, CU/SGP
en CDA)
190128 10 Amendement CU SGP APV artikel 4.15 Reclame kansspelen
Verworpen met 17 stemmen tegen (LPL, VVD, D66, GL, PvdA)en 4 stemmen voor (CU/SGP en
CDA).
190304 11 Amendement D66 APV artikel 2.73b Carbidschieten
Aangenomen met 14 stemmen voor (LPL, CDA, D66, CU/SGP, PvdA) en 7 stemmen tegen
(VVD, GL).
De raad stelt unaniem de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leiderdorp 2019 vast
inclusief de aangenomen amendementen.
Motie APV Positieve fictieve beslissing
Aangenomen met 17 stemmen voor (LPL, VVD, PvdA, GL. D66) en 4 stemmen tegen (CDA,
CU/SGP).
10. Benoeming leden en vicevoorzitter Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
De raad stemt unaniem in met de benoeming door de gemeenteraad van Leiden van drie
nieuwe leden waaronder één vicevoorzitter van de Rekenkamercommissie LeidenLeiderdorp.
11. GEANNULEERD Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 13 maart 2019
In de regiowerkgroep van 12 maart 2019 zal dit agendapunt besproken worden.
12. Lijst van toezeggingen
Geen toezeggingen en moties besproken.
13. Ingekomen stukken
De VVD vraagt om de stukken 07.Alliantie Kinderarmoede brief inclusief toelichting en
Plegdetekst en 16.Bestuurlijke samenwerking Leidse Regio van GS ZH brief van het college, te
bespreken in het presidium van 11 maart.
GL stelt voor het ingekomen stuk 02.Memo toelichting op overschrijding aanbestedingsnorm
met betrekking tot het groenonderhoud met aanbevelingen, in het komende Politiek Forum
te agenderen. Deze zal ook geagendeerd worden in het presidium van 11 maart.
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14. Vaststellen besluitenlijst raad 28 januari 2018
Geen wijzigingen.
15. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag D66 Aansluiting Openbaar Nachtnet
D66 dient de motie in waarin opgeroepen wordt te kijken naar de mogelijkheden voor een
nachtelijk vervoersnetwerk binnen Holland Rijnland en met de regio gemeenten tot een
gezamenlijk standpunt te komen om in te brengen in de tot stand te komen OV-visie en de
OV-concessie van 2022.
De overige fracties geven allen aan behoefte te hebben aan een bredere bespreking van de
ov aanbestedingsconcessie en vragen het college alle wensen en mogelijkheden die in de
nieuwe concessie in 2022 meegenomen kunnen worden naast elkaar te zetten.
De motie Aansluiting Openbaar Nachtnet wordt door de indiener aangehouden. De raad
vraagt het college te komen met een breed voorstel voor een ov vervoersplan en deze te
bespreken zodat deze tijdig kan worden meegenomen in de besprekingen van de OVconcessie 2022.
Toezegging:
- Wethouder Joosten geeft aan dat het college een brief aan de raad zal sturen waarin het
proces rondom de OV-concessie geschetst wordt. Daarin zal ook benoemd worden wat
voor de raad het juiste moment is wensen in te brengen. Het college zal voor de raad van
1 april met een brief komen.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
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