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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering van de 
Begrotingsraad in Leiderdorp. 

De voorzitter vermeldt bericht van verhindering van Eric Filemon (LPL) voor deze Begrotingsraad 
en voor de overige vergaderingen die voor 2020 gepland staan. Namens college en raad wenst de 
voorzitter de heer Filemon en zijn familie veel sterkte toe. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen
Wethouder Van Woudenberg deelt de ontwikkelingen rondom het warmtenet mede aan de raad 
en geeft aan dat de onderhandelingen nog niet afgerond zijn. De wethouder geeft aan dat er eind 
november een brief naar de raad komt met meer informatie en dat er midden december een 
regionale informatieavond over het onderwerp gepland wordt.  

De voorzitter deelt mede dat het 9e Groot Leiderdorps Dictee, georganiseerd door de 
Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU), plaats zal vinden op 18 november 2020. Deelnemen aan het 
dictee kan uitsluitend digitaal.  

Een inspreker spreekt in over de programmabegroting 2021-2024 in relatie tot duurzaamheid en 
het klimaat. De inspreker vraagt de gemeente om meer urgentie in het bereiken van 
klimaatneutraliteit. 

4. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding 
opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid van 
Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt bekrachtigd en is 
ook pas opgeheven als de raadsvergadering daartoe besluit. 

4a. Het voorstel de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 5 van het 
raadsvoorstel Vaststelling Gebiedsvisie Baanderij, wordt zonder stemming aangenomen. 

4b. Het voorstel de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage van de brief van 
het college over de Ericalaan aanbesteding herinrichting d.d. 201027, wordt zonder stemming 
aangenomen.

4c. Het voorstel de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de collegebrief over vastgoed 
en aanbesteding d.d. 201103, wordt zonder stemming aangenomen.

5. Programmabegroting 2021
Tijdens deze Begrotingsraad behandelt de raad de ontwerpbegroting 2021 van de gemeente 
Leiderdorp. De vergadering begint met eerste termijn van de raad, de algemene beschouwingen 
van de raadsfracties. Tijdens de Algemene Beschouwingen geven partijen aan wat zij vinden van 
de door het college van burgemeester en wethouders aangeboden begroting, wat zij daar 
eventueel aan zouden willen veranderen en hoe zij naar de toekomst kijken. Hierna volgt de 
reactie van het college en de tweede termijn van de raad. Aan het eind van de vergadering neemt 
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de raad een besluit. U kunt de Algemene Beschouwingen terugkijken of lezen in ons 
raadsinformatiesysteem:
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2020/06-november/14:00 

In hun bijdragen benoemen de fracties het turbulente afgelopen jaar maar tegelijkertijd ook het 
stabiele huidige bestuur van de gemeente. De discussie vindt met name plaats over het 
ingediende amendement van de PvdA, LPL en GroenLinks waarin een verhoging van de lasten 
wordt voorgesteld om bezuinigingen in het sociaal domein te voorkomen. Voor de fracties van de 
VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP zijn de in de begroting voorgestelde bezuinigingen op onder 
andere het sociaal domein nu niet te voorkomen en noodzakelijk. 

Het amendement A, ingediend door de PvdA, LPL en GroenLinks wordt verworpen met 11 
stemmen tegen en 9 stemmen voor. 

De fracties van de LPL (3), PvdA (3) en GroenLinks (3) stemmen tegen het voorliggende voorstel.

De raad besluit:
1. de programmabegroting 2021 vast te stellen;
2. de investeringskredieten 2021 beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 11.474.319;

De volgende moties worden in stemming gebracht: 
- Motie 1 (opgenomen in Lange Termijn Agenda als motie 2020-11 010) ingediend door 

D66, CDA, ChristenUnie-SGP en VVD Houd de energie vast!. De motie wordt unaniem 
aangenomen. 

- Motie 2  ingediend door D66 Waardering voor inzet BOA’s. De motie wordt ingetrokken 
door de indiener en de volgende toezegging wordt genoteerd. 

Toezegging: 
Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe naar een manier te zoeken waarbij alle medewerkers 
en ambtenaren die zich extra hebben ingezet tijdens de coronacrisis worden beloond en bedankt 
voor hun inzet.  

 
- Motie 3 (opgenomen in Lange Termijn Agenda als motie 2020-11 011) ingediend door 

GroenLinks en D66 Duurzame verkeersborden. De motie wordt aangenomen met 17 
stemmen voor en 3 stemmen tegen (CDA).

- Motie 4 (opgenomen in Lange Termijn Agenda als motie 2020-11 012) ingediend door 
GroenLinks en D66 Gemeenten voor Global Goals. De motie wordt aangenomen met 12 
stemmen voor en 8 stemmen tegen (VVD, CDA en ChristenUnie-SGP).

- Motie 5 (opgenomen in Lange Termijn Agenda als motie 2020-11 013) ingediend door 
GroenLinks en D66 Schone Lucht Akkoord. De motie wordt unaniem aangenomen. 

- Motie 6 (opgenomen in Lange Termijn Agenda als motie 2020-11 014) ingediend door 
ChristenUnie-SGP en GroenLinks Behalen doelstelling restafval. De motie wordt 
aangenomen met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen (CDA). 
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6. Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
De raad besluit unaniem: 
1. gelet op de Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds de 1e begrotingswijziging 2021 vast te 

stellen;

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.25 uur.
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