
Kort verslag RAAD 20 mei 2019

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

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vragenronde  
Vragen en antwoorden zijn te lezen in het raadsinformatiesysteem:
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-april/20:30 

- Raadsvraag 11 LPL AED's in gemeentelijke voertuigen en reanimatiecursus ambtenaren.
Op verzoek van de LPL geeft wethouder Binnendijk aan dat binnen afzienbare tijd de auto’s 
van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) worden voorzien van AED’s. De raad 
wordt hierover geïnformeerd. De raad wordt op 1 juli geïnformeerd over de uitvoering van 
de motie van GL (motie 31) waarin het college verzocht wordt te onderzoeken hoeveel 
budget nodig zou zijn om een voldoende hoeveelheid openbare AED’s in Leiderdorp te 
plaatsen.

- Raadsvraag 24 LPL Bescherming weidevogels Boterhuispolder.
De LPL vraagt het college naar het concept projectplan voor het weidevolgelbeheer dat is 
gemaakt in samenwerking met de gemeente Teylingen en wat de stand van zaken is met 
betrekking tot uitvoering van motie 38 Bescherming Weidevogels. Wethouder Binnendijk 
geeft aan dat de raad binnenkort geïnformeerd wordt over het beheerplan van de 
Boterhuispolder, inclusief de afspraken met de gemeente Teylingen. Wethouder Binnendijk 
geeft aan dat er, naast de gesprekken die hij de afgelopen tijd al heeft gehad, binnenkort een 
breed gesprek gaat plaatsvinden met agrariërs. De wethouder vermeldt dat de gesprekken 
hebben geleid tot meer begrip en een betere communicatie. Motie 38 zal afgedaan kunnen 
worden voor de zomer van 2019. 

Toezegging: het college zal de raad informeren over de stand van zalen van het concept 
projectplan voor het weidevogelbeheer, dat gedeeltelijk in samenwerking met de gemeente 
Teylingen opgesteld wordt. 

- Raadsvraag 25 GL Burgercommunicatie. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 
- Raadsvraag 26 LPL Dierenambulance n.a.v. brief 7 maart 2019

LPL uit zich teleurgesteld in de afwijzing van het college om de structurele tekorten bij de 
dierenambulance bij te plussen en vraagt zich af of het college het ophalen van gewonde 
dieren dan als gemeentelijke taak beschouwt. Wethouder Binnendijk geeft aan dat hierin 
geen wettelijke verplichting zit en dat het een politieke vraag behelst.  

- Raadsvraag 27 LPL Asbestdaken
Op verzoek van de LPL geeft wethouder Joosten aan dat inwoners in Leiderdorp breed 
geïnformeerd zullen worden over aankomende verplichte sanering van asbestdaken. 

4. Mededelingen
De heer Verwers van de VVD geeft aan dat de nieuwe accountant van Leiderdorp, Publieke 
Sector Accountants, heeft verzocht om een auditcommissie. Er wordt voorgesteld dit 
verzoek, inclusief de werkwijze van de werkgroep financiën, in een volgende vergadering te 
agenderen. 

1

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-april/20:30


Wethouder Joosten deelt mede dat op 20 juni een bijeenkomst voor de raad wordt 
georganiseerd over mobiliteit, welke input zal leveren voor de op te stellen mobiliteitsvisie. 

Wethouder Beekhuizen attendeert de raad op het woordvoerdersoverleg doorontwikkeling 
Jeugd Leidse regio van aanstaande 22 mei. Daarnaast vermeldt wethouder Beekhuizen dat 
basisschool de Hobbit een eigen schoolraad in het leven heeft geroepen en ook verkiezingen 
houdt. 

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
De raad besluit unaniem:
De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen ten 
aanzien van de bijlagen 1a, 1b, 2, 3, 4 en 5 van het Raadsvoorstel GIG 2019, aangezien het 
een belang betreft ex artikel 10 lid 2b van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

6. Rekenkamerrapport Digitale Veiligheid
De raad besluit unaniem: 
1. Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 

‘Digitaal gedrag’, het college op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen. 
2. Het college te verzoeken de raad voor 1 december te informeren over het 

aangekondigde programma informatiebeveiliging en de raad periodiek in de jaarstukken 
te rapporteren over het thema digitale veiligheid en de door de rekenkamer geschetste 
aandachtspunten m.b.t. de thema’s gedrag, actualiteit en informatievoorziening erbij te 
betrekken.

7. Rapport Twynstra Gudde Onderzoek naar de samenwerking in de regio en
brief  van het college
De raad bespreekt  de uitkomsten van het onderzoek door Twynstra Gudde naar de  
samenwerking in de regio en bespreekt de breed ingediende motie Onderzoek naar 
samenwerking in de regio. 

Het afgeronde onderzoek van Twynstra Gudde naar een lichte vorm van regionale 
samenwerking wordt door de raad als waardevol beschouwd en als een eerste stap in het 
onder de loep nemen van de samenwerking van Leiderdorp met de regio. Verschillende 
fracties uiten kritische kanttekeningen bij de start en het verloop van het onderzoek, zoals 
het verloop van het te weinig betrekken van de raad in de vraagstelling. Daarnaast uiten 
fracties bezorgdheid over de concreetheid van de adviezen uit het rapport, het gebrek aan 
het tot stand komen van uitvoeringsagenda’s en over de uitdaging om als raad gezamenlijk 
de zogenoemde stip op de horizon te definiëren. De meeste fracties geven aan dat (vervolg) 
onderzoek alleen waardevol is wanneer de raad als geheel een bepaalde visie deelt en na het 
onderzoek gezamenlijk conclusies kan verbinden aan de uitkomsten. 

De raad is van mening dat de werkwijze en de rol van de regiowerkgroep onder de loep moet 
worden genomen.  

De ingediende motie roept het college op voorbereidingen voor het vervolg onderzoek op 
het gebied van regionale samenwerking, zo snel mogelijk in gang te zetten en in het najaar 
afgerond te hebben. Wethouder Binnendijk geeft dat het college graag uitvoering geeft aan 
de motie, maar dat afronding van het onderzoek in het najaar geen haalbaar scenario is 
wanneer betrokkenheid van de raad goed geborgd moet zijn en het aanbestedingsproces 
zorgvuldig doorlopen wordt. 
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De indieners van de motie passen deze hierop aan: ‘de raad verzoekt het College zo spoedig 
mogelijk de voorbereidingen voor het vervolg onderzoek in gang te zetten zodat dit 
onderzoek voor het einde van 2019 kan worden afgerond

De raad steunt de aangepaste motie unaniem. Er zal een datum geprikt worden, door de 
griffie, om met de raad de vraagstelling voor het onderzoek te formuleren. 

8. Regiovisie Huiselijk Geweld 2019-2023
De raad besluit unaniem:
In te stemmen met de, door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde, regiovisie 'Geweld 
hoort nergens thuis' Hollands Midden 2019-2023, met daarin de volgende 
beleidsprioriteiten:
a. geweld eerder en beter in beeld te brengen;
b. geweld te stoppen en duurzaam op te lossen;
c. aandacht voor specifieke doelgroepen.

9. Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen*:
De raad stelt de zienswijzen ongewijzigd vast voor de concept begrotingen van het 
Servicepunt71 en Holland Rijnland. 

Ter bespreking van de zienswijze voor de conceptbegroting van de VRHM is mevrouw 
Hofman-Züter de plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw Van der Stelt van het CDA verlaat 
bij dit agendapunt de raadzaal omwille van integriteitafweging. 

De fracties van de VVD, D66, CDA, PvdA, GL, CU-SGP, CDA en de LPL dienen gezamenlijk een 
amendement in op de concept zienswijze voor de concept begroting van de VRHM. 
Met een kleine aanpassing in het amendement (overal waar AB staat zal DB moeten staan) 
wordt het amendement unaniem aangenomen. 

Vanuit de griffie zal er een agendavoorstel worden gedaan om de VRHM uit te nodigen in 
gesprek te gaan met de raad. Welke vorm dit gesprek zal hebben wordt in het presidium 
besproken. 
De griffie zal zorgdragen voor het verspreiden van de geamendeerde zienswijze onder de 
raden van de gemeenten aangesloten bij de VRHM. Het amendement wordt unaniem 
aangenomen en de geamendeerde zienswijze vastgesteld. 

10. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2019
De raad besluit unaniem:
 1. De GIG2019 (mutatiedatum 28-03-19) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten.
2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per 01-01-2019 en 
het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskredieten vast te stellen:
- Mauritskwartier – Kavel M (€ 230.593,-)
- Bospoort Zuid (-/- € 2.828.656,-)
- Fietsbruggen en -paden W4’ ( -/- € 3.110.407,-)
3. Akkoord te gaan met het afsluiten van de onderstaande grondexploitatie voor W4 en het 
resultaat ten gunste te brengen van de reserve bouw- en grondexploitaties per 31-12-2018:
- Bospoort-Noord (€ 2.199.766,-)
4. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor Overige ruimtelijke 
projecten per 01-01-2019 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskredieten 
vast te stellen:
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- Amaliaplein (€ 2.649.147,-)
- Driemaster (€ 507.389,-)
5. Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Mauritskwartier – Kavel M, 
ten gunste van de reserve bouw- en grondexploitaties (€ 107.000,-).
6. Akkoord te gaan met verhoging van de voorziening voor Bospoort Zuid (€ 674.857) en 
verlaging van de voorziening voor Fietsbruggen en -paden (€ 390.643) en deze mutaties te 
verrekenen met de reserve bouw- en grondexploitaties.
7. De begrotingswijziging voor het jaar 2019 inzake de GIG 2019 vast te stellen.
8. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.

11. Accountant benoeming 2019-2021
De raad besluit unaniem:
Publieke Sector Accountants BV te benoemen als accountant voor de controle van de 
jaarrekening voor de jaren 2019 tot en met 2021, met de optie tot verlenging met één jaar.

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

De raad bespreekt de volgende moties en toezeggingen: 

Motie 38 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Bescherming Weidevogels. Het college zal 
voor de raad van 1 juli 2019 de raad informeren en de motie ter afdoening behandelen.  

Motie 23 Oud papier. De gereedheidsdatum staat nu op november 2019, maar het college 
(wethouder Binnendijk) zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de stand van zaken 
van uitvoering van de motie en zal met een nieuwe gereedheidsdatum komen. 

Toezegging 48 Delen informatie over lopende onderzoek bron- en nascheiding afval en 
genomen no regretmaatregelen. De gereedheidsdatum verschuift naar 1 juli 2019.

Toezegging 32 Terugkomen op vragen over de indicatoren voor het beantwoorden van 
brieven. Deze toezegging kan worden afgedaan met de schriftelijke reactie van het college op 
17 mei 2019. Wethouder Binnendijk zal de raad nog informeren over wanneer het plan van 
aanpak wordt gepresenteerd.

 
Toezegging 46 Terugkomen op vragen over de indicatoren voor het beantwoorden van 
brieven. Deze toezegging kan worden afgedaan met de schriftelijke reactie van het college op 
17 mei 2019. Wethouder Binnendijk zal de raad nog informeren over wanneer het plan van 
aanpak wordt gepresenteerd

Toezegging 47 Delen resultaten onderzoek huisadvocaat naar contract Fam Van Leeuwen uit 
1994. De gereedheidsdatum zal 1 oktober 2019 worden.

Toezegging 16 Verordening duurzaamheidslening. De gereedheidsdatum zal 1 juli 2019 
worden.

Toezegging 13 Bomenbeleidsplan. Toezegging wordt afgedaan met antwoord college van 25 
maart 2019. Het college (wethouder Binnendijk) zal de raad nog informeren over de 
mogelijkheid die burgers hebben om bezwaar te maken tegen een gemaakte afweging in 
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enerzijds waarde van een boom en anderzijds rendementsverlies door schaduwwerking bij 
gebruik van zonnepanelen.

Met verwerking van het besprokene stelt de raad de overzichten van moties en toezeggingen 
vast.

Toezeggingen:
Het college (wethouder Binnendijk) zal de raad informeren over de stand van zaken van 
Motie 23 Oud papier. De gereedheidsdatum staat nu op november 2019, maar de raad 
vraagt het college te kijken naar een eerdere datum.  

Het college (wethouder Binnendijk) zegt de raad toe te informeren over wanneer het plan van  
aanpak m.b.t. dienstverlening richting de inwoners aan de raad wordt gepresenteerd.

Het college (wethouder Binnendijk) zegt toe de raad te informeren over de mogelijkheid die 
burgers hebben (binnen het bomenbeleidsplan) om bezwaar te maken tegen een gemaakte 
afweging in enerzijds waarde van een boom en anderzijds rendementsverlies door 
schaduwwerking bij gebruik van zonnepanelen.

13. Ingekomen stukken
De raad stelt de lijst ingekomen stukken vast met de aanpassing van nummer 40 
Spanjaardsbrug rapport kentekenonderzoek - brief van college 190516. Deze wordt 
betrokken bij de besluitvorming. 

Op verzoek van de LPL worden de volgende stukken geagendeerd voor het politiek forum van 
24 juni 2019:
- Brief 1: Jaarverslag 2018 WMO adviesraad Leiderdorp
- Brief 39: brief van het college over Jeugdhulp Leidse Regio – conceptversie Samen 

Sterk voor de Toekomst van de Jeugdhulp. 
Bespreekdoel voor beide stukken: belangrijke onderwerpen die discussie verdienen. 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 1 april 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om  23.10 uur.
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