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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Schipaanboord en 
mevrouw van Reijn zijn afwezig. 

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde  
Alle raadsvragen zijn beantwoord. 
Toezegging n.a.v. raadsvraag 72: het college komt schriftelijk terug op de vragen van D66 over  
de indicatoren voor het beantwoorden van brieven. 

4. Mededelingen
De heer Verwers meldt dat er een gesprek met de accountant heeft plaatsgevonden waarin is 
afgesproken dat het bedrag voor 2017 op € 55.000,- is blijven staan en het honorarium voor 
2018 moet nog nader bepaald worden. 
Wethouder Joosten meldt dat Leiden op 25 januari 2019 start met de aanbesteding van de 
ijsbaan Leiden. 
De voorzitter van de werkgeverscommissie memoreert dat dit de laatste raadsvergadering is 
van plaatsvervangend griffier mevrouw Burger. 

4a. Aftreden wethouder Gardeniers
De oppositiepartijen vragen of de sfeer in het college geleid heeft tot het aftreden van 
wethouder Gardeniers. De burgemeester geeft namens het college aan dat de sfeer altijd 
goed geweest is en dat de inschattingsfout van wethouder Gardeniers op het dossier 
Menswording/Heelblaadjespad 1 de enige aanleiding is geweest voor zijn aftreden. De 
oppositiepartijen zijn van mening dat het college de raad direct had moeten informeren toen 
bij hen bekend werd dat de Menswording definitief verkocht was aan Pluis. 

4b. Benoeming en beëdiging wethouder Binnendijk
De heer Binnendijk wordt benoemd tot wethouder en legt de eed af. 

5. Actualisatie belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2019 
Het amendement van de VVD wordt unaniem aangenomen. De raad stelt de geactualiseerde 
belastingverordeningen 2019, in de voorkomende gevallen met inbegrip van de daarbij 
behorende tarieventabel, vast.  

6. Laatste begrotingswijziging 2018
De raad stelt de laatste begrotingswijziging van 2018 vast en neemt kennis van de wijziging 
van het meerjarenbeeld. 

7. Delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan, dan wel daarvan 
af te zien, bij een wijzigingsplan, uitwerkingsplan en 'kruimelomgevingsvergunning' 
De raad delegeert de bevoegdheid van de raad als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), om voor een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro respectievelijk artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening een exploitatieplan vast te stellen, dan wel daarvan 
af te zien, aan burgemeester en wethouders in genoemde gevallen. 
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8. Uittreden uit Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
De raad besluit op grond van artikel 1 en 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en 
artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, 
per de dag na bekendmaking van dit besluit uit te treden als deelnemer aan de 
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4.

9. Vervanging Driegatenbrug 
Een ondernemer spreekt in en uit zijn zorgen om de planning van de sloop en renovatie van 
de Driegatenbrug en vraagt of de werkzaamheden buiten het zomerseizoen om gepland 
kunnen worden. De raad vraagt het college om indien mogelijk rekening te houden met het 
zomerseizoen bij de planning. De raad stelt de benodigde financiën voor de vervanging van 
de Driegatenbrug, een bedrag van € 1.355.040,-, beschikbaar. 
Toezegging: het college komt terug op de vraag van D66 wanneer het aanvullend onderzoek 
plaatsvindt en wanneer de raad daarover geïnformeerd wordt. 

10. (GEANNULEERD) Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 19 december 2018 
De vergadering van 19 december is geannuleerd en daarmee is dit agendapunt vervallen.

11. Lijst van toezeggingen
- Toezegging 13 van 29 mei 2017: Bomenbeleidsplan: rendementsverlies van zonnepanelen 

door schaduwwerking van bomen. Komende weken kijkt college ernaar en komt er in 
januari op terug.

- Toezegging 30 van 9 oktober 2017: Waterafvoer bij hevige regenval: Het college zal bij de 
partners binnen de waterketen voorstellen om in de Leidse Regio de haalbaarheid van 
het koppelen van rioolheffing en verstening van de tuin te onderzoeken. Afgehandeld. 

- Toezegging 37 van 11 december 2017: Belastingverordeningen: Het college zegt toe 
voortaan een toelichting toe te voegen hoe de feitelijke OZB-tarieven tot stand komen. 
Afgehandeld.  

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

12. Ingekomen stukken
De PvdA stelt voor brief nummer 7 evaluatie minimabeleid en brief nummer 11 
planschadeovereenkomst Oranjegalerij te agenderen voor het Politiek Forum van 21 januari 
2019.

13. Vaststellen besluitenlijst raad 19 november 2018
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

14. Sluiting
De voorzitter sluit de raad om 22.08 uur en bedankt de ambtenaren voor hun inzet het 
afgelopen jaar. 
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