
Kort verslag  RAAD 1 juli 2019 (na punt 16 geschorst en voortgezet op 8 juli 2019)

Op 1 juli zijn alle leden van de raad aanwezig
Op 8 juli zijn afwezig met kennisgeving: de leden Joyce van Reijn (PvdA)  en Jeannette Hofman 
(GrL)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
 De raad staat stil bij het overlijden van oud wethouder de heer W. Laman.

 De heer Verwers deelt mee dat dinsdag 2 juli de Werkgroep Financiën bijeenkomt in 
een openbare zitting om het verslag van de accountant over de jaarstukken 2018 te 
bespreken.

 De voorzitter deelt mee dat het afscheid van burgerraadslid Jurriaan Duijn is 
uitgesteld tot de raad van 8 juli.

 Wethouder Beekhuizen wijst op een nieuwe website van de RDOG: 
https://eengezonderhollandsmidden.nl/  .

 Wethouder Beekhuizen deelt mee dat – in het kader van de discussie over de 
jeugdraad – een leerling van de Leeuwerikschool zelf een lespakket heeft gemaakt. 
De wethouder gaat zelf binnenkort bij de school langs.

4. Vragenronde  
Zie voor vragen en antwoorden 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/20:30/Vragenronde 

 Raadsvraag 28 LPL zebra Van Diepeningenlaan. 
Toezegging: het college zegt toe de situatie m.b.t. de zebra aan de Van Diepeningenlaan mee 
te nemen in het mobiliteitsplan.

 Raadsvraag 29 GroenLinks Leidse Ring Noord 
 Raadsvraag 30 GroenLinks bestemmingsplannen Hoofdstraat 
 Raadsvraag 31 CDA Wifi tracking 
 Raadsvraag 32 GroenLinks fietssluis Poort Nievaartpad
 Raadsvraag 33 VVD Stierenbrug
 Raadsvraag 34 LPL post versterken samenwerking huisartsen
 Raadsvraag 35 CDA eikenprocessierups

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Er zijn voor dit agendapunt geen voorstellen die om een besluit vragen.

6. Bestemmingsplan Hoofdstraat Does 
De voorzitter stelt voor de beraadslagingen voor agendapunten 6 en 7 te combineren, 
aangezien de agendapunten inhoudelijk op elkaar aansluiten. De raad stemt daarmee in.

Er hebben zich twee insprekers gemeld:
 Inspreker 1 belicht vooral het aspect verkeersveiligheid  
 Inspreker 2 belicht het aspect communicatie, hij heeft daarover ook een

e-mail gestuurd aan de fractievoorzitters, 
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De discussie in de raad concentreert zich op het aspect verkeersveiligheid. Wethouder 
Joosten antwoordt dat dit wordt betrokken bij de afwegingen rond het mobiliteitsplan, dat in 
september aan de orde komt. Hij zegt namens het college toe om na de zomer (voor 1 
november) een avond te organiseren om dit met de omwonenden van de Hoofdstraat te 
bespreken.

De fractie van GroenLinks stemt tegen het voorliggende voorstel, de overige fracties voor.

De raad besluit: 
1. Het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat Does’ met planidentificatienummer 

NL.IMRO.0547.BPhoofdstraatdoes-VG01 gewijzigd vast te stellen ex artikel 3.8 Wro, een 
en ander met inachtneming van de weerlegging van de ontvangen zienswijzen en de 
planwijzigingen, zoals verwoord in de bijbehorende ‘Zienswijzennota 
bestemmingsplannen Hoofdstraat-Does Leiderdorp en Hoofdstraat 213-219’.

2. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro.

Toezegging: het college zegt toe om na de zomer (voor 1 november) een avond te 
organiseren om het aspect Verkeersveiligheid met de omwonenden van de Hoofdstraat te 
bespreken, in relatie tot het uitvoeringsprogramma van het mobiliteitsplan.

7. Bestemmingsplan Hoofdstraat 213-219
De beraadslagingen over dit plan hebben plaatsgevonden bij voorgaand agendapunt.  

De fractie van GroenLinks stemt tegen het voorliggende voorstel, de overige fracties voor.

De raad besluit:

1. Het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 213-219’ met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0547.BPHoofdstraat213-VG01 gewijzigd vast te stellen ex artikel 3.8 Wro, een 
en ander met inachtneming van de weerlegging van de ontvangen zienswijzen en de 
planwijzigingen, zoals verwoord in de bijbehorende ‘Zienswijzennota 
bestemmingsplannen Hoofdstraat-Does Leiderdorp en Hoofdstraat 213-219’.

2. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro.

8. Boomgaardlaan 2

De raad besluit unaniem:

1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het verlenen van 
omgevingsvergunning Z/18/070365 met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3 
van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de bouw van 
een nieuwe woning op het perceel Boomgaardlaan 2;

2. de onder beslispunt 1 genoemde ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als 
definitieve verklaring te beschouwen indien op de ontwerpbeschikking geen zienswijze 
wordt ingediend die zich richt tegen deze vvgb ;

3. voor de vergunning geen exploitatieplan vast te stellen.

9. Gebiedsvisie Baanderij Nota van Uitgangspunten
Door ChristenUnie-SGP/Geert Schipaanboord wordt Motie 2 ingediend, mede ondertekend 
door D66, GroenLinks en PvdA.
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De raad besluit unaniem:
1.  De uitgangspuntennotitie Gebiedsvisie Baanderij vast te stellen.

Motie 2 wordt verworpen met 10 tegen 11 stemmen (PvdA, GroenLinks, D66, Cu-SGP 
stemmen voor de motie, CDA, VVD en LPL stemmen tegen).

10. Zienswijze regionaal risicoprofiel VRHM

Naar aanleiding van het besprokene in het Politiek Forum van 24 juni is de brief aangepast.

De raad besluit unaniem: 
1. Op basis van het Regionaal Risicoprofiel VRHM en de Kadernota Regionaal Beleidsplan 

VRHM in te stemmen met de door het bestuur van de veiligheidsregio voorgestelde 
prioriteiten: klimaatadaptatie, energietransitie, continuïteit en cybersecurity.

2. Op basis van het Regionaal Risicoprofiel VRHM en de Kadernota Regionaal Beleidsplan 
VRHM extra aandacht te vragen voor:
a. A4
b. Kwetsbare objecten
c. Verscherping van risico’s met een hoge impact, namelijk: overstromingen, verstoring

           elektriciteitsvoorziening en ziektegolf.
3. Onze zienswijze met bijgaande brief over te brengen aan het dagelijks bestuur van de 

VHRM.

11. GEANNULEERD Jaarverslag en jaarrekening 2018 en verzet naar 8 juli 2019

12. 1e Bestuursrapportage
Er is een Amendement ingediend door LPL/Hugo Langenberg over de uitkijkpost in de 
Munnikenpolder. Nagestuurd is een memo van het college over het uitkijkpunt (n.a.v. 
Politiek Forum 24 juni). Naar aanleiding van dit memo trekt de LPL het amendement in.

De raad besluit unaniem:

1. kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2019
2. de begrotingswijziging voor 2019 inzake de 1ste bestuursrapportage als volgt vast te 

stellen:
Programma
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Meedoen in Leiderdorp 238.385 -86.206 88.011 -128.801 68.011 -128.801 98.406 -128.801
2 Aantrekkelijk Leiderdorp 898.781 -3.383.460 268.226 -93.072 153.862 -93.072 123.467 -93.072
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 3.300 0 0 0 0 0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen -67.393 -398.850 0 0 0 0 0 0
Overhead, VPB en onvoorzien -20.659 0 0 0 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 1.052.414  -3.868.516 356.237     -221.873    221.873     -221.873    221.873     -221.873    
Mutatie reserves 2.909.475 -134.500 0 -134.364 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022

Resultaat -41.127 0 0 0
voordeel neutraal neutraal neutraal

3. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.
4. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 3.244.366;
5. kredieten af te voeren resp. naar voren te halen voor een bedrag van € 3.226.000:

13. Financiële Kadernota 2020-2023
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2020-2023 en daarmee de uitgangspunten 
voor de begroting 2020 en het meerjarenbeeld vast te stellen.
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Motie 1 en 1B zijn ingediend door ChristenUnie-SGP/Geert Schipaanboord, het betreft de 
middelen voor onderwijshuisvesting. Motie 1 is mede getekend door de fracties van D66, 
GroenLinks, PvdA. Motie 1B is mede getekend door D66. 
Na de beraadslagingen wordt motie 1B door indieners ingetrokken.

De fractie van D66 stemt tegen het voorliggende voorstel, de overige fracties voor.

De raad besluit:

De financiële kadernota 2020-2023 en daarmee de uitgangspunten voor de begroting 2020 
en het meerjarenbeeld 2021-2023 vast te stellen. 

Motie 1 wordt verworpen met 10 tegen 11 stemmen (PvdA, GroenLinks, D66, Cu-SGP 
stemmen voor de motie, CDA, VVD en LPL stemmen tegen).

14. Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
De raad stelt de zienswijzen ongewijzigd vast voor de concept begrotingen van het RDOG en 
de Omgevingsdienst West-Holland ODWH.

15. Benoeming plaatsvervangend griffier en eervol ontslag vertrokken griffie-medewerkers
De raad besluit unaniem:
1. Mevrouw V.I. van Alphen te benoemen als plaatsvervangend griffier met ingang van 
    2 juli 2019;
2. Met terugwerkende kracht eervol ontslag te verlenen aan:
- de voormalig griffier, mevrouw J.C. Zantingh, met ingang van 1 november 2018;
- de voormalig plaatsvervangend griffier, mevrouw M.C. Burger, met ingang van 
   5 januari 2019.

16. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 3 juli 2019 
Agenda en stukken via website HR https://hollandrijnland.nl/algemeen-bestuur-03-juli-2019/
De twee voorliggende concept-amendementen (uit Leiden) over de huisvestingsverordening 
krijgen geen steun uit de raad van Leiderdorp.

Vanwege het late tijdstip schorst de voorzitter om 23:45 de vergadering, deze wordt voortgezet op 
maandag 8 juli 2019. 

Voortzetting vergadering op 8 juli 2019, 20:00 uur:

17. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
Het volledige overzicht van moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken en tevens  
gepubliceerd in de Langetermijnagenda:
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

Bij de behandeling wordt de brief van het college betrokken, waarin het college voorstellen 
doet met betrekking tot afhandeling moties en toezeggingen.
Naar aanleiding van de brief oordeelt de raad als volgt:

motie 12 – instemming met voorstel college, afhandeling zetten op 24 februari 2020
motie 19/39 – geen instemming, niet afgedaan, pas afdoen als het onderzoek er ligt
motie 23 – geen instemming, niet afgedaan, afhandeling zetten op 24 februari 2020 
motie 25 – instemming met voorstel college, afgedaan
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motie 27 – instemming met voorstel college, afhandeling verplaatsen naar april 2020, 
                    niet afgedaan
motie 28 – geen instemming, niet afgedaan
motie 29 – geen instemming, niet afgedaan, pas bij de begroting 
motie 30 – instemming met voorstel college, afgedaan
motie 31 – instemming met voorstel college, afgedaan
motie 32 – instemming met voorstel college, afhandeling verplaatsen naar 7 oktober 2019, 
                    niet afgedaan
motie 33 – geen instemming, niet afgedaan, de raad wil eerst de rapportage ontvangen
motie 34 – instemming met voorstel college, LPL wil graag stukken agenderen voor Politiek 
                    Forum, afgedaan
motie 35 – instemming met voorstel college, afgedaan
motie 36 – geen instemming, de PvdA is niet tevreden en wil in presidium de brief die
                    aangekondigd is bespreken, niet afgedaan
motie 37 – instemming met voorstel college, afgedaan
motie 38 – instemming met voorstel college, afhandeling verplaatsen naar 7 oktober 2019, 
                    niet afgedaan

toezegging 16 – instemming met voorstel college, afgedaan 
toezegging 19/50 – instemming met voorstel college, verplaatsen naar 7 oktober 2019
toezegging 19/53 – instemming met voorstel college
toezegging 19/51 – geen instemming, afhandeling zetten op 24 februari 2020
toezegging 19/52 – instemming met voorstel college, verplaatsen naar 7 oktober 2019
toezegging 26 – geen instemming, rekening houden met de nieuwe plannen ivm de privacy, 
                             deze toezegging blijft staan
toezegging 27 – instemming met voorstel college, verplaatsen naar 16 december 2019
toezegging 28 – instemming met voorstel college, verplaatsen naar 16 december 2019
toezegging 29 – instemming met voorstel college, afgedaan
toezegging 30 – instemming met voorstel college, verplaatsen naar 9 september 2019
toezegging 32 – instemming met voorstel college, verplaatsen naar 7 oktober 2019
toezegging 33 – de raad acht deze toezegging nog niet afgedaan, afhandeling zetten op
                             december 2019
toezegging 35 – instemming met voorstel college, afgedaan
toezegging 48 – instemming met voorstel college, afgedaan
toezegging 49 – instemming met voorstel college, afgedaan 
toezegging 62 – instemming met voorstel college, afgedaan
toezegging 91 – instemming met voorstel college, afgedaan
toezegging 102 – instemming met voorstel college, afgedaan

18. Ingekomen stukken
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken.
Als fracties brieven willen agenderen in het Politiek Forum van september, dan kunnen ze dat 
via het presidium (deze maand nog schriftelijke ronde) inbrengen.

19. Vaststellen besluitenlijst raad 20 mei 2019
Er is een wijzigingsvoorstel ontvangen van het CDA, mevrouw Hempen: Ook het CDA steunde 
het amendement op de zienswijze VRHM (agendapunt 9 in de besluitenlijst van 20 mei 
2019). De wijziging is verwerkt, hiermee wordt de besluitenlijst vastgesteld.

20. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering op 8 juli om 20:25.
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Leiderdorp, 27 mei 2019

namens de voorzitter van de raad,
B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier
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