
Kort verslag  RAAD 7 oktober 2019 

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

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van agendapunt 15 benoeming leden 
auditcommissie, onder voorbehoud van het besluit van de raad over de verordening en de 
instelling van een auditcommissie. 

3. Mededelingen
 Een inwoner spreekt in over het bezwaar van de bewonersgroep rondom de 

bouwplannen van Dierenkliniek ‘t Leidse Land. 
 Wethouder Joosten geeft aan dat er op 8 oktober een Raadsbijeenkomst 

aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord gepland is.   

4. Vragenronde  
Zie voor vragen en antwoorden: 
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2019/07-oktober/20:30/vragenronde 

 Raadsvraag 36 CU SGP Leidse warmtepijp werd een Rotterdams drama 190703 
beantwoord. CU SGP vraagt aan het college wat de alternatieven zijn voor warmte 
vanuit Rotterdam. D66 vraagt het college inzichtelijk te maken wat alle nieuwe 
ontwikkelingen van de laatste tijd rondom warmte zijn voor Leiderdorp. De 
wethouder geeft dat het college deze nauwkeurig volgt, volgend jaar met een 
warmtevisie richting de raad zal komen en hierin ook samenwerkt met de Leidse 
Regio.  

 Raadsvraag 40 GL VVGB’s en PAS (Programma Aanpak Stikstof) 190923 beantwoord. 
PvdA en D66 vragen het college een overzicht van bouwprojecten in Leiderdorp die 
hiervan effect ondervinden. 

Toezegging: het college, wethouder Joosten, zegt toe een overzicht van projecten in 
Leiderdorp die effect ondervinden van PAS, met de raad te delen.

 
 Raadsvraag 41 GL Buitengewone ALV VNG 29 november 2019 Klimaatakkoord 

190923 beantwoord. GroenLinks vindt beantwoording teleurstellend en roept het 
college op vooruitdenkend op de ALV een standpunt te formuleren, mede gezien het 
Klimaatakkoord. D66 merkt op de raad kan overwegen  VNG vergaderingen in de 
raad voor te bespreken. 

 Raadsvraag 42  LPL n.a.v. ICT-kosten inhuizing Leiderdorps Museum 190926 
beantwoord.  Vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 43 GL Toekomst Stichting Kunst in de Heemtuin 190926 beantwoord. 
Vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 44 GL LPL CU-SGP Statenhof 190930 beantwoord. 
 Raadsvraag 45 GL LPL CU-SGP Dierenkliniek het Leidse Land 190930 beantwoord.

De raad bespreekt de beantwoording van raadsvragen 44 en 45 gelijktijdig. De raad 
geeft aan begrip te hebben voor de bezwaren van inwoners in beide projecten maar 
wijst op de collegebevoegdheid te besluiten in beide zaken en de kruimelregeling van 
de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). GroenLinks vraagt de 
wethouder of er een overgangsrecht van toepassing is indien de beleidsregel voor 
beperkte afwijking van het bestemmingsplan 2011 moet worden aangepast.  
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Toezegging: het college, wethouder Joosten, geeft aan schriftelijk terug te komen op 
de vraag van GroenLinks over het overgangsrecht. 

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

6. Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd
De CU SGP, de PvdA, D66 en GroenLinks dienen amendement nr. 1 in, ‘aanscherping visie 
Leidse Regio Jeugdhulp’. De fracties spreken zorg uit over de transformatie van de jeugdhulp 
en benadrukken goede kaders mee te willen geven en accenten te willen leggen in de visie. 
Het amendement richt zich op ontschotting binnen en buiten het sociaal domein, gelijke 
contractvoorwaarden binnen Holland Rijnland en specifieke Leiderdorpse aandachtspunten. 
De CU SGP, de PvdA, D66 en GroenLinks geven aan motie 19/40 ‘Onderdelen voor nadere 
uitwerking visie’ ook voorbereid te hebben indien het amendement op onvoldoende steun 
kan rekenen. 

Het amendement kan in eerste instantie op steun rekenen van de LPL. De VVD en het CDA 
vragen wethouder Beekhuizen of voor het college het amendement of de motie het best 
uitvoerbaar is gezien de regionale samenwerking in de totstandkoming en uitwerking van de 
visie. 
Het college, wethouder Beekhuizen, geeft aan dat de ze welgevallig staat tegenover de motie 
maar dat uitvoering van het amendement zou leiden tot veel vertraging voor de 
transformatie en frustratie van het proces. Ook geeft de wethouder aan dat in de uitwerking 
van de visie een aparte paragraaf komt met meer aandacht voor de specifiek Leiderdorpse 
situatie. 

Na een aantal schorsingen op verzoek van diverse fracties en het college, benadrukken de 
CU-SGP, D66 en PvdA en GL het belang voor hen van het amendement vanwege het feit dat 
het daarmee onderdeel wordt van het besluit en een sterk signaal geeft aan de andere raden 
in de regio. De fracties zien niet in dat uitvoering van het amendement leidt tot stagnering in 
uitvoering en vertraging in oplevertermijnen. 

Het amendement wordt verworpen met 10 tegen 11 stemmen. Voor zijn CU-SGP, D66 en 
PvdA en GL. Tegen zijn LPL, VVD en CDA. 

De raad besluit met 10 stemmen tegen (CU-SGP, D66 en PvdA en GL) en 11 stemmen voor 
(LPL, VVD, CDA)

1. De visie "Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)" vast te stellen en 
daarmee in te stemmen met de volgende uitgangspunten:
a. dat in de Leidse regio de kansen en mogelijkheden van het kind en zijn of haar 

gezin centraal staan.
b. dat in de Leidse regio de hulp en ondersteuning wordt genormaliseerd, door 

zoveel mogelijk aan te sluiten bij het normale leven.
c. dat in de Leidse regio de werkwijze van de professional aan sluit bij de 

leefwereld van het kind en zijn of haar gezin. De hulp wordt dichtbij in het 
gezinsleven geboden, waarbij vroegsignalering en preventie belangrijke factoren 
zijn.

Motie 19-40 wordt unaniem aangenomen. 
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7. Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp 
CDA en VVD dienen amendement 2 ‘verordening auditcommissie’ in waarin voorgesteld 
wordt de verordening te wijzigen op de punten van het benoemen van een voorzitter voor 
de periode van één jaar, het prevaleren van de verordening boven een eventueel 
huishoudelijk reglement en het vergaderen van minimaal twee keer per jaar. 

Het amendement wordt unaniem aangenomen. 

De raad besluit unaniem:
1. tot het instellen van een auditcommissie en daarmee de werkgroep financiën op te 

heffen.
2. de Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp vast te stellen.

8. Verordening Ambtelijke bijstand aan de raad en fractieondersteuning 2019 Leiderdorp
De raad besluit unaniem: 
1. de Verordening van de raad van Leiderdorp houdende bepalingen over ambtelijke 

bijstand en fractieondersteuning 2019 vast te stellen.

9. Normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2019
VVD, LPL, CDA en CU SGP dienen amendement 3 ‘Normenkader accountantscontrole 
actualisatie 2019’ in waarin wordt voorgesteld aan de actualisatie een extra bullet voor 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties toe te voegen. 

Het amendement word unaniem aangenomen. 

De raad besluit unaniem: 
1. het voor de jaarrekening 2019 geactualiseerde ‘Normenkader voor de 

accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen.

10. Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 3 Servicepunt71 
De raad besluit unaniem:

1. Als zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 3 met betrekking tot het 
Organisatieplan Groep 2 Regionale Informatievoorziening in te brengen dat deze wordt 
gesteun door de raad van de gemeente Leiderdorp.  

11. Zienswijze voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging GR’en in de regio Hollands-
Midden 
GroenLinks vraagt de wethouder of met het nemen van voorliggend raadsbesluit de raad 
gemeenschappelijke regelingen nu geen cart blanche geeft in deelname in andere en bredere 
regelingen. 
Toezegging:  het college, wethouder Binnendijk geeft aan dat er geen sprake is van een 
verruiming en zal schriftelijk terug te komen op de details in de beantwoording. 

Stemming wordt uitgesteld tot na behandeling agendapunt 15. 

De raad besluit unaniem: 

1. Op voorhand toestemming als bedoeld in artikel 1, derde lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen te verlenen voor het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regelingen Holland-Rijnland, Servicepunt71, 
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland, zodanig 
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dat aan de bepalingen over bevoegdheden van het bestuur een bepaling wordt 
toegevoegd, luidende: 
‘Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a, tweede lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen kan het bestuur besluiten tot het oprichten van en 
deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties 
en onderlinge waarborgmaatschappijen als dat bijzonder aangewezen moet worden 
geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en niet voordat 
de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen.’ 
alsmede, de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling omtrent de rechtspositie van 
het personeel te wijzigen op de nieuwe naam die de Cao met ingang van 1 januari 2020 
zal gaan heten.

2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen naar voren te 
brengen over het voorgenomen besluiten van de besturen van de onder A. genoemde 
regelingen, alsmede het voorgenomen besluit van het bestuur van de Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg, om deel te nemen in de werkgeversvereniging niet-
gemeenten.

15. Benoeming leden Auditcommissie
De raad besluit unaniem:

1. Te benoemen als leden van de auditcommissie voor de duur van de huidige 
raadsperiode:

- Hugo Langenberg (LPL)
- Niels Verwers (VVD)
- Rob Visser (D66)
- Roeland Schmidt (PvdA)
- Wilfried Smit (GroenLinks)
- Huibrecht Bos (CDA)
- Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP)

2. Aan te wijzen als voorzitter van de Auditcommissie voor de duur van één jaar:
- Niels Verwers

12. 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

- Motie 32 Inzameling gebruikte luiers voor recycling. De motie wordt meegenomen in het 
voorstel Evaluatie omgekeerd inzamelen in de laag- en hoogbouw geagendeerd voor het 
politiek forum van 4 november en de raad van 18 november 2019. Nieuwe 
afdoeningsdatum wordt 18 november 2019.

- Motie 38 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Bescherming Weidevogels. Wethouder 
Binnendijk geeft aan dat de laatste hand wordt gelegd aan het convenant. Nieuwe 
afdoeningsdatum wordt 18 november 2019. 

- Motie 33 Sport enquête. Nieuwe afdoeningsdatum wordt 18 november 2019.
- Toezegging 47 Delen resultaten onderzoek huisadvocaat naar contract Fam Van 

Leeuwen uit 1994. Wethouder Binnendijk geeft aan dat een gesprek met de familie en 
de advocaat deze maand plaatsvindt. Nieuwe afdoeningsdatum wordt 18 november 
2019.

- Toezegging 19/52 Plan van aanpak m.b.t. dienstverlening richting inwoners. Wethouder 
Binnendijk geeft aan dat in het politiek forum van 30 september de brief vanuit het 
college over het onderwerp uitvoerig is besproken. De wethouder neemt de 
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aandachtspunten uit het forum mee en komt later terug bij de raad. Nieuwe datum ter 
afdoening wordt nog bekend gemaakt.  

- Toezegging 19/50 Projectplan voor weidevogelbeheer. Nieuwe afdoeningsdatum wordt 
18 november 2019. 

- Toezegging 32 monumentennota tussenevaluatie. Toezegging wordt afgedaan. 

13. Ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

14. Vaststellen besluitenlijst raad 9 september 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.
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