
Kort verslag  RAAD 2 maart 2020

1. Opening 
De voorzitter vermeldt berichten van verhindering van Prachee van Brandenburg (D66), Ümit 
Güney (D66), Kamla Balak (LPL) en Hugo Langenberg (LPL). 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van agendapunt 19.Motie Vreemd aan de Orde van 
de Dag LPL Parkeren Cor Gordijnsingel, locatie Ommedijk. 

3. Toelating tot de raad en beëdiging raadslid Van Noort 
De benoeming van de heer Van Noort tot lid van de raad heeft al plaatsgevonden op 12 februari 
2020. Het benoemen van raadsleden is een aangelegenheid van de voorzitter van het centraal 
stembureau, de burgemeester. De heer van Noort heeft de benoeming aanvaard en zijn 
geloofsbrieven zijn samengesteld. De voorzitter van de commissie geloofsbrieven, de heer 
Hendriks (D66) deelt mede dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden. 

De raad besluit unaniem:
Dhr. F. (Frank) van Noort (VVD) toe te laten als lid van de raad van de gemeente Leiderdorp.

Na de toelating tot de raad legt de heer Van Noort de belofte af. 

4. Benoeming burgerraadsleden Mentink (VVD) en Verheggen (LPL)
De raad besluit unaniem:
Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode:
- de heer T. Mentink (VVD)
- de heer H. Verheggen (LPL)

In het politiek forum van 23 maart 2020 zal de beëdiging plaatsvinden. 

5. Benoeming AB lid ODWH Van Elburg
De raad besluit unaniem:
1. Te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst West Holland, als vertegenwoordiger van de gemeente Leiderdorp voor de
resterende raadsperiode:

- Mevrouw B. van Elburg (VVD raadslid)
2. Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West Holland van dit besluit in kennis te
stellen.

6. Mededelingen
- De heer Verwers (VVD) informeert de raad als voorzitter van de auditcommissie over de 
vergadering van de auditcommissie op 11 februari jl. en deelt mede dat er vooralsnog geen 
vertraging voorzien is in het tot stand komen van de jaarrekening voor Leiderdorp, in relatie tot 
de accountantscontrole bij het Servicepunt71. Daarnaast vermeldt de heer Verwers dat het 
projectplan voor de kadernota van Leiderdorp door de auditcommissie is ingezien en binnenkort 
openbaar wordt gemaakt zodat ook de overige raadsleden hiervan kennis kunnen nemen.
- De voorzitter van de raad deelt mede dat de raad een brief vanuit de Veiligheidsregio Hollands 
Midden heeft ontvangen met informatie over het COVID-19 virus. 
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7. Vragenronde  
 Raadsvraag 2020-003 GL Kaderbesluit Leidse Ring Noord. 

Vraag is naar tevredenheid beantwoord. 
 Raadsvraag 2020-004 D66 Blauwe zone gemeentehuis. 

De heer Hendriks (D66) geeft aan dat inwoners de huidige stand van zaken, met de 
blauwe zone bij het gemeentehuis en de hoge parkeerdruk in de wijken, niet als prettig 
ervaren. 

Toezegging: het college, wethouder Joosten, zegt toe – in het kader van de herinrichting 
van de Simon Smitweg - met de bewoners te kijken naar de huidige problemen en de 
maatregelen die getrokken kunnen worden. 

 Raadsvraag 2020-005 LPL Inzamelen oud papier door derden.
De heer Filemon (LPL) benadrukt dat instanties die papier ophalen en inleveren, 
waaronder scholen, geen opbrengsten hieruit hebben en zelfs kosten maken. Het college, 
wethouder Binnendijk, erkent het probleem en staat open voor een gesprek hierover.  

 Raadsvraag 2020-006 Parkeren Cor Gordijnsingel
Deze vraag wordt behandeld bij agendapunt 19. 

 Raadsvraag 2020-007 D66 Herinrichting Simon Smitweg.
De heer Hendriks (D66) geeft aan een nog niet volledig antwoord te hebben ontvangen op 
de vraag over het selectieproces van verkeersadviseurs. Het college, wethouder Joosten 
geeft aan dat bij het selectieproces van verkeersadviseurs naar diverse kwaliteiten 
gekeken wordt. 

 Raadsvraag 2020-008 D66 Hulpmiddelen WMO.
De vraag is naar tevredenheid beantwoord. De heer Vastenhoud (GL) stelt de aanvullende 
technische vraag of de verstrekker van de hulpmiddelen ook onderdeel is van het project 
snel schulden melden. Deze wordt schriftelijk door het college beantwoord.  

 Raadsvraag 2020-009 CDA sluipverkeer Splinterlaan.
De vraag is naar tevredenheid beantwoord. De heer Hendriks (D66) stelt aanvullende 
technische vragen over de breedte van het fietspad en de toegankelijkheid voor 
autoverkeer. Het college, wethouder Joosten geeft aan dat over het fietspad in ieder 
geval noodverkeer kan passeren en het niet de bedoeling is dat regulier autoverkeer 
passeert. 

8. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
De raad besluit unaniem:
1. De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen ten
aanzien van de bijlage (Z/17/053945/184693) bij de brief Tussenstand krediet Verhuiscarrousel
Sterrentuin van het college van 11 februari 2020 (Z/17/053945/180848).

9. Baanderij keuze scenario
De raad spreekt unaniem de voorkeur uit voor het door het college voorgestelde scenario 2 als 
ontwikkelrichting voor de gebiedsvisie Baanderij. Een aantal fracties benadrukt de voor hen 
belangrijke aandachtspunten. Daarnaast vraagt een aantal fracties om over de uitvoerbaarheid 
van de ontwikkelingen in de Baanderij op de hoogte gehouden te worden en mee te kunnen 
denken bij het opstellen van een uitvoeringsplan. Het college, wethouder Joosten, geeft hierbij 
aan dat in de uitvoeringsfase met alle betrokken partijen, ook met ontwikkelaars en met de 
provincie, samen opgetrokken wordt zodat alle opgaven die er voor de Baanderij liggen ook 
gerealiseerd kunnen worden. 

De raad besluit unaniem:
In te stemmen met scenario 2 als ontwikkelrichting voor de nog verder op te stellen
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gebiedsvisie met als voorwaarde:
 Dat er niet meer dan 7 ha bedrijventerrein buiten de Baanderij hoeft te worden

gecompenseerd.
 De Zijldijk een groen karakter kan krijgen.

10. Bestemmingsplan Zijldijk 41 – Logeerhuis
De raad besluit unaniem:
1. Het bestemmingsplan ‘Zijldijk 41 – Logeerhuis’ met identificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-VG01 overeenkomstig de ambtelijke wijziging gewijzigd vast te stellen.
2. Op grond van artikel 6.12, tweede lid Wro af te zien van vaststelling van een exploitatieplan.

11. Coördinatiebesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. het gemeentehuis 
De raad besluit unaniem:
1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van
toepassing te verklaren voor het project herinrichting Simon Smitweg, waarbij de volgende
onderdelen gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt kunnen worden:
De bestemmingsplanwijziging op grond van de Wro;
Omgevingsvergunning(en) volgend uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
(waaronder de kapvergunningen);
Verkeersbesluit(en)
Noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit:

o de Wegenwet;

o de Wegenverkeerswet;

o de Wet bodembescherming;

o de Wet geluidhinder

o de Wet Natuurbescherming

o de Algemene plaatselijke verordening geldend voor de gemeente Leiderdorp;

o overige lokale verordeningen geldend voor de gemeente Leiderdorp. 

12. Sport- en beweegnota 2020
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Joosten in het forum van 17 februari heeft de 
raad  een brief ontvangen met de stand van zaken rondom de sportnota 2013 en met een voorstel 
over de evaluatie van de doelstellingen zoals genoemd in de sport- en beweegnota 2020. 
Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat het college een uitvoeringsprogramma opstelt als 
evaluatiemodel om jaarlijks de stand van zaken te meten rondom de doelstelling langer en meer 
met elkaar bewegen. 

De fracties bevragen het college op een aantal punten en geven aandachtspunten mee. Het 
college, wethouder Joosten, beantwoordt de vragen vanuit de raad. 

De raad besluit unaniem:
1. De sport- en beweegnota 2020 Een brede basis voor sporten en bewegen vast te stellen met de 
volgende uitgangspunten:

 Onze ambitie is meer inwoners die blijvend sporten en bewegen;
 We zien sporten en bewegen als doel én als middel;
 We zetten in op het maximaal benutten, verbinden en verstevigen van het Leiderdorpse

beweeg- en sportkapitaal;
 We formuleren het ‘wat’ (meer mensen die blijvend sporten en bewegen) en laten het 

‘hoe’ over aan deskundigen, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en
inwoners;
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13. Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021
Tijdens het politiek forum van 17 februari jl. is voorgesteld een extra woordvoerdersoverleg te 
houden met de woordvoerders Jeugdhulp over het inkoopplan Jeugdhulp. Bekend is geworden 
dat Oegstgeest dit overleg organiseert voor de raden uit de Leidse regio. Dit zal plaatsvinden op 
11 maart 2020 in Oegstgeest. 
Tijdens het politiek forum van 17 februari jl. is een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn 
schriftelijk beantwoord door het college en in het raadsinformatiesysteem geplaatst.   

De heer Schipaanboord (ChristenUnie-SGP) houdt een pleidooi voor de keuzevrijheid en 
diversiteit binnen het zorgaanbod jeugdhulp. 

De raad besluit unaniem:
1. Het Programmaplan zorgaanbod vanaf 2021 vast te stellen.

14. Begrotingswijziging 2 202 Servicepunt71 
De heer Verwers (VVD) stelt een aantal verhelderende vragen over de aankondigingen van 
begrotingswijzigingen. Het college, wethouder Binnendijk, licht toe hoe het project VRIS in elkaar 
steekt en welke fases het project kent. De wethouder zegt toe met een schriftelijke reactie te 
komen en gedetailleerd inzicht te geven over VRIS. Ook geeft de wethouder aan dat de 
begrotingswijzigingen die aan de raad voorgelegd worden voortkomen uit de grootschaligheid 
van het project en pas gedurende het jaar geconstateerd kunnen worden. 

 
Toezegging: het college, wethouder Binnendijk zegt toe meer inzicht te verschaffen over het 
project VRIS. 

De raad besluit unaniem:
Als zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2 2020 Servicepunt71 met betrekking tot het
Organisatieplan Groep 2 Regionale Informatievoorziening in te brengen, dat deze wordt
gesteund door de raad van de gemeente Leiderdorp.

15. Vrijval oude VZ IBOR t.b.v. baggerwerkzaamheden 2020 
De raad besluit unaniem:
1. Een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden 
door dit vanuit de oude Voorziening IBOR in de Voorziening Water te storten.
2. Deze storting te formaliseren bij het vaststellen van de jaarrekening 2019.

16. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De overzichten van openstaande moties en toezeggingen worden vastgesteld. Hierbij worden de 
door het college als afgedaan te beschouwen voorgestelde moties en toezeggingen ook door de 
raad als afgedaan vastgesteld en worden de door het college voorgestelde nieuwe 
afdoeningsdata overgenomen. 

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

17. Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken van 2 maart 2020 wordt vastgesteld. 
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GroenLinks vraagt brief ‘31. Technische vragen buiten agenda om GL Zebrapad Vossiuslaan 
200211’ en brief ‘40.Toezegging 19-57 Dekkend AED netwerk Leiderdorp tussenevaluatie 
burgerhulpverlening brief van het college 200227’ te bespreken in het presidium van 9 maart 
2020. 

18. Vaststellen besluitenlijst raad 27 januari 2020
De besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 

19. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag LPL Parkeren Cor Gordijnsingel, locatie Ommedijk
De LPL heeft een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend waarin het college wordt 
opgeroepen om aan de Cor Gordijnsingel ter hoogte van de huisnummers 180 t/m 183 een 
blauwe zone aan te brengen en hierbij een laad- en losplaats in te richten voor onder andere de 
bloemist. 

De overige fracties uit de raad geven aan de motie niet te steunen en stellen voor eerst overleg 
plaats te laten vinden tussen omwonenden en eventueel de gemeente. Wel wordt voorgesteld te 
kijken naar verduidelijking in wegbewijzering richting de parkeerplekken. 

Toezegging: het college, wethouder Joosten, geeft aan dat er door het college gekeken gaat 
worden naar verbeteringen op de locatie die snel uitgevoerd kunnen worden. Ook geeft de 
wethouder aan in gesprek te gaan met bewoners zodat de problemen goed inzichtelijk kunnen 
worden gemaakt. De wethouder geeft een tijdspad van ongeveer twee maanden. 

De motie wordt ingetrokken en niet in stemming gebracht. 

20. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
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