
Kort verslag  RAAD 8 november 2019 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Van Brandenburg 
van D66 is met kennisgeving afwezig. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen
Wethouder Joosten deelt mede dat de extra informatieavond op 11 november 2019 over de 
ontwerpnota circulatie geannuleerd wordt. De reden hiervoor is dat de verkeersnota en de 
circulatienota gelijktijdig aan de raad voorgelegd zullen worden. 

4. Programmabegroting 2020*
Tijdens deze Begrotingsraad behandelt de raad de ontwerpbegroting 2020 van de gemeente 
Leiderdorp. De vergadering begint met eerste termijn van de raad, de algemene 
beschouwingen van de raadsfracties. Tijdens de Algemene Beschouwingen geven partijen 
aan wat zij vinden van de door het college van burgemeester en wethouders aangeboden 
begroting, wat zij daar eventueel aan zouden willen veranderen en hoe zij naar de toekomst 
kijken. Hierna volgt de reactie van het college en de tweede termijn van de raad. Aan het 
eind van de vergadering neemt de raad een besluit. U kunt de Algemene Beschouwingen 
terugkijken of lezen in ons raadsinformatiesysteem:
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2019/08-november/14:00 

Een aantal fracties ziet in de toekomst graag dat de algemene beschouwingen bij de 
Kadernota in het voorjaar worden gehouden en niet bij de begroting. Ook de wethouder 
Financiën vindt dat een interessante gedachte. De raad zal hierover samen met de griffie tot 
een voorstel komen. 

De volgende amendementen worden ingediend en toegelicht: 
- Amendement A ingediend door D66: Instellen reserve onderwijshuisvesting.

Het amendement wordt verworpen met 14 stemmen tegen (GL, LPL, VVD, CDA, CU-
SGP) en 5 stemmen voor (D66 en PvdA).

- Amendement B ingediend door de PvdA: Kunst in de Heemtuin. 
Het amendement wordt verworpen met 14 stemmen tegen (LPL, CDA, VVD, D66, CU-
SGP, GL (1 van de 3 zetels)) en 5 stemmen voor (PvdA en GL (2 van de 3 zetels)).

De raad besluit unaniem: 
1. de programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. de investeringskredieten 2012 beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 7.084.446;

De volgende moties worden ingediend en toegelicht:
- Motie 1 (opgenomen in Lange Termijn Agenda als motie 19/41) ingediend door de 

VVD: Bruggen dicht tijdens de spits. Motie wordt aangenomen met 18 stemmen voor 
en 1 stem tegen (1 van de 3 PvdA zetels). 

- Motie 2 (opgenomen in Lange Termijn Agenda als motie 19/42) ingediend door GL: 
Vronkenlaan als etalage van de verduurzaming. Motie wordt unaniem aangenomen 
met 19 stemmen. 

- Motie 3 (opgenomen in Lange Termijn Agenda als motie 19/43) ingediend door GL: 
Natuurlijke oeverzones. Motie wordt unaniem aangenomen met 19 stemmen. 
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https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2019/08-november/14:00


De volgende moties worden niet in stemming gebracht en worden door de indieners 
ingetrokken:
- Motie 4 Goede voorbeeld operatie Steenbreek, initiatief van GL. 

Toezegging: het college, wethouder Binnendijk, geeft aan positief te staan tegenover 
de motie en zegt toe met een brief richting de raad te komen waarin de 
aandachtspunten zoals verwoord in de motie (door de gemeente beheerde openbare 
ruimte ontharden en waar mogelijk vergroenen, als gemeente rondom het 
gemeentehuis hierin ook het goede voorbeeld te geven en over de ontharding en 
vergroening in Leiderdorp te publiceren) worden toegelicht met een uitvoeringsplan. 

- Motie 5 Anders begroten, initiatief van GL. 
- Motie 6 Duurzaam inkopen stimuleren door te publiceren, initiatief van CDA.

Toezegging: het college, wethouder Binnendijk, zegt toe met een antwoord richting 
de raad te komen op de vraag of het juridisch mogelijk is om de 
duurzaamheidsparagraaf die onderdeel is van inkopen en aanbestedingen openbaar 
te publiceren op bijvoorbeeld GoedLeiderdorp.nl. 

- Motie 7 Duurzaamheidsreserve inzetten voor duurzame verbeteringen voor 
inwoners, initiatief van het CDA. 

- Motie 8 Buurtbemiddeling, initiatief van CU-SGP. 

Toezegging: het college, burgemeester Driessen, zegt toe over 
buurtbemiddelingsmogelijkheden in Leiderdorp te publiceren in het gemeenteblad 
zodat inwoners beter geïnformeerd worden over waar ze terecht kunnen voor 
buurtbemiddeling. 

- Motie 9 Eén fysiek loket gemeentehuis voor alle vragen, initiatief van PvdA. De motie 
zal mogelijk opnieuw ingediend worden wanneer het plan klachtenbehandeling in de 
raad geagendeerd wordt. 

5. Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
De raad besluit unaniem: 
1. gelet op de Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds de begrotingswijziging 2019 en 

de begrotingswijziging 2020 als volgt vast te stellen;

Programma
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Meedoen in Leiderdorp 24.460 9.921 29.817 9.983 34.349 9.992 34.846 10.008
2 Aantrekkelijk Leiderdorp 4.847 0 9.307 0 9.376 0 9.469 0
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen 0 -130.170 0 -571.727 0 -693.214 0 -588.249
Overhead, VPB en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 29.307           -120.249        39.124           -561.744        43.725           -683.222        44.315           -578.241        
Mutatie reserves 0 90.942 354.927 167.693 546.676 92.821 441.105 92.821

2020 2021 2022 2023

Resultaat 0 0 0 0
neutraal neutraal neutraal neutraal
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Programma
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Meedoen in Leiderdorp -16.111 0 0 0 0 0 0 0
2 Aantrekkelijk Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen 0 -456.840 0 0 0 0 0 0
Overhead, VPB en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten -16.111          -456.840        -                -                -                -                -                -                
Mutatie reserves 0 472.951 0 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022

Resultaat 0 0 0 0
neutraal neutraal neutraal neutraal



6. Benoeming wethouder De Bas
Er wordt een commissie voor de geloofsbrieven ingesteld, bestaande uit de heer hendriks, 
mevrouw Van der Stelt en de heer Schipaanboord. Namens de commissie deelt de heer 
Hendriks mee dat er op grond van de stukken geen belemmeringen zijn voor de benoeming.

 
De raad besluit met 17 stemmen voor en 2 blanco stemmen: 
Mevrouw E. M. De Bas te benoemen tot wethouder met ingang van 8 november 2019.

7. Ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder De Bas
De raad besluit unaniem:
Mevrouw E. M. De Bas, met ingang van 8 november 2019, ontheffing te verlenen van het
vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp voor de duur van één jaar.

8. Beëdiging wethouder De Bas
Na de besluitvorming over de benoeming en de ontheffing van het woonplaatsvereiste legt 
de nieuwe wethouder, mevrouw De Bas, de eed af waarmee de beëdiging heeft 
plaatsgevonden. 

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.45 uur.
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