
Kort verslag  RAAD 16 december 2019 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is bericht van verhindering van 
de heer Langenberg (LPL).

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Eric Filemon van de LPL kijkt terug op de raadsvergadering van 18 november 2019 en geeft aan 
hoe de partij en met name de fractievoorzitter Hugo Langenberg het verloop in de vergadering 
heeft ervaren.

4. Vragenronde  
Zie voor vragen en antwoorden: 
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2019/16-december/20:30 

 Raadsvraag 46 CU-SGP GL CDA Zwerfafval 191021
De raadsvraag is beantwoord.

 Raadsvraag 47 GL Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020 – 191205
De raadsvraag is beantwoord. 

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

6. Holland Rijnland 8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
De raad besluit unaniem:
De 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen.

7. Servicepunt71 ontwerpbegrotingswijziging 5
De raad besluit unaniem:
Als zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 5 2019 Servicepunt71 in te brengen, dat deze
wordt gesteund door de raad van de gemeente Leiderdorp. 

8. Laatste begrotingswijziging 
De raad besluit unaniem:

1. de begrotingswijziging voor het jaar 2019 als volgt vast te stellen

2. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit

9. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
De raad besluit unaniem:

1

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2019/16-december/20:30


1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020 vast te stellen; 

10. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering van 18 december 2019
AB lid Jeroen Hendriks vermeldt een motie vanuit Alphen aan den Rijn over de Regionale 
Energiestrategie, waarin opgeroepen wordt tot het instellen van een klankbordgroep (naast de 
huidige programmaraad) waar vanuit de raad input kan worden geleverd. De raad Leiderdorp kan 
zich vinden in de strekking van deze motie. 

11. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2020
De vicevoorzitter van de raad, Jeannette Hofman-Züter, neemt het voorzitterschap voor dit 
agendapunt over zodat de voorzitter van de raad, burgemeester Laila Driessen, als 
portefeuillehouder het woord kan voeren. 

Het ingediende amendement van GroenLinks over de gemeentelijke kwijtschelding wordt 
ingetrokken en zal in een latere fase wanneer het minimabeleid behandeld wordt, eventueel 
worden meegenomen. 

De raad besluit unaniem:
De geactualiseerde belastingverordeningen 2020 en het kwijtscheldingsbeleid 2020, in de
voorkomende gevallen met inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen:

1. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
2020;

2. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020;
3. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020;
4. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020;
5. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020;
6. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020;
7. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020;
8. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020;
9. Verordening op de heffing en invordering van leges 2020.
10. Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020.

12. Wijziging Grex Amaliaplein i.v.m. verkeerscirculatie Ericalaan/Simon Smitweg
De raad besluit unaniem:

1. In te stemmen met aanvullend budget voor de herinrichting van de Ericalaan en de Simon 
Smitweg en drie aanliggende kruisingen van € 1.346.000 (excl. BTW);

2. Dit aanvullend budget ten laste te brengen van de grondexploitatie Amaliaplein en deze 
mutatie te verwerken in de GIG2020.

13. 2e Bestuursrapportage 
De raad besluit unaniem:

1. gelet op de 2e bestuursrapportage 2019 de begrotingswijziging voor het jaar 2019 als 
volgt vastte stellen.
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2. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 396.715;
3. kredieten af te voeren voor een bedrag van € 1.711.061.

14. Evaluatie omgekeerd inzamelen in de laag- en hoogbouw
Er zijn twee amendementen ingediend. 

- Amendement B ingediend door Christen-Unie-SGP, D66, CDA en VVD verzoekt het college 
aan inwoners die expliciet aangeven geen minicontainer te willen voor oud papier, deze 
niet te verstrekken. Het amendement wordt met 19 stemmen voor en 1 stem tegen (Mw. 
Hofman-Züter, GroenLinks) aangenomen. 

- Amendement C wordt ingediend door Christen-Unie-SGP, GroenLinks en D66 en verzoekt 
het college om met de luierinzameling te starten zodra er recyclingscapaciteit beschikbaar 
is. Het amendement wordt unaniem aangenomen. 

Toezeggingen:
Wethouder De Bas zegt toe vanaf 2020 in te zetten op communicatie en voorlichting wat betreft 
afval scheiding (met name gericht op het voorkomen van papier tussen het restafval). Wethouder 
De Bas meldt dat er begin 2020 een nulmeting gehouden wordt.

De raad besluit unaniem:
1. Kennis te nemen van het document “Bronscheiding of nascheiding van PMD?”
2. In te stemmen met invoering van nascheiding van PMD per 1 januari 2020.
3. In te stemmen met invoering van een minicontainer voor oud papier in de laagbouw per 1

september 2020.
4. Kennis te nemen van het document “Onderzoek luierinzameling”. Kennis te nemen van 

het document “Onderzoek luierinzameling”. Luierinzameling niet mee te nemen vanwege 
beperkte recyclingcapaciteit.

5. De invoeringskosten te dekken vanuit een onttrekking uit de Egalisatiereserve reiniging, in
totaal € 100.000,-.

6. De begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Motie 1, ingediend door de VVD waarin het college verzocht wordt om structureel bij inwoners 
het belang van scheiden onder de aandacht te brengen en een communicatietraject te starten om 
inzameling van oud papier meer onder de aandacht te brengen en te stimuleren, wordt unaniem 
aangenomen. 

15. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2019 – 2022
De vicevoorzitter van de raad, Jeannette Hofman-Züter, neemt het voorzitterschap voor dit 
agendapunt over zodat de voorzitter van de raad, burgemeester Laila Driessen, als 
portefeuillehouder het woord kan voeren. 

3



Het CDA heeft motie 2 Lachgas ingediend waarin het college verzocht wordt preventiebeleid in te 
richten op gebruik van lachgas en te onderzoeken of er in de APV regelgeving rondom gebruik en 
verkoop van lachgas vastgelegd kan worden. De portefeuillehouder geeft aan een verbod op 
lachgas te regelen in de verstrekking van vergunningen voor evenementen. 

De raad besluit unaniem:
Akkoord te gaan met het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 en bijbehorende prioritaire
thema’s voor de komende vier jaar (2019-2022):

• Wijkgerichte Handhaving
• Zorg en Veiligheid
• Ondermijning

Motie 2 Lachgas wordt met 19 voor en 1 stem tegen (Mw. Van Reijn, PvdA) aangenomen. 

16. 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

De openstaande moties en toezeggingen worden in de raad van  27 januari 2020 behandeld 
wanneer er een nieuw college in Leiderdorp is geïnstalleerd. 

17. Lijst ingekomen stukken
De lijsten ingekomen stukken van 18 november 2019 en 16 december 2019 worden vastgesteld.

18. Vaststellen besluitenlijst raad 7 oktober 2019, 8 november 2019 en 18 november 2019
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

19. Sluiting
De voorzitter van de raad deelt het boek Leiderdorp tijdens de Tachtigjarige Oorlog uit aan alle 
(burger)raadsleden en wenst alle aanwezigen een goed reces.  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

4

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

	Kort verslag RAAD 16 december 2019

