
Kort verslag RAAD 7 juli 2020

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering van de 
gemeenteraad in Leiderdorp. De raadsleden zijn vanaf huis ingelogd en kunnen via het digitale 
platform MS Teams deelnemen aan deze vergadering. De vergadering is live te volgen via 
raadleiderdorp.nl.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
De heer Verwers (VVD) geeft vanuit zijn rol als voorzitter van de auditcommissie een 
terugkoppeling uit de auditcommissie van 1 juli 2020 waarin met de accountant is gesproken over 
de jaarrekening 2019. Hij licht toe dat er vanuit de commissie een voorstel richting de raad zal 
komen over de behandeling van het normenkader voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening. 

4. Financiële Kadernota 2021-2024 en nota Naar een Toekomstbestendige Begroting 
Tijdens deze raadsvergadering behandelt de raad de opgestelde kadernota 2021-2024 en de nota 
naar een toekomstbestendige begroting. Hiermee zullen de uitgangspunten voor de begroting 
2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vastgesteld worden. 

Een inspreker spreekt namens Incluzio Leiderdorp in. De inspreektekst is terug te lezen op https://
www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2020/07-juli/19:30.

Vanwege het feit dat bij de behandeling van de kadernota de uitgangspunten voor de begroting 
worden vastgesteld, heeft de gemeenteraad eerder dit jaar aangegeven ook algemene 
beschouwingen te willen houden bij de kadernota. 
Tijdens de algemene beschouwingen geven de fracties aan wat zij vinden van de door het college 
van burgemeester en wethouders aangeboden kadernota en lichten zij de ingediende moties en 
amendementen toe. Daarna volgt de reactie van het college en aan het eind van de vergadering 
neemt de raad een besluit. De algemene beschouwingen zijn terug te zien via 
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2020/07-juli/19:30. 

De fracties lichten in hun algemene beschouwingen de twee ingediende amendementen toe 
waarin in alternatieve bezuinigingsvoorstellen worden gedaan inclusief dekkingsvoorstellen: 
amendement A namens PvdA, GL en de LPL en amendement B namens D66, VVD, CDA en 
ChristenUnie-SGP. Daarnaast wordt motie 1 ingediend waarin het college opgeroepen wordt aan 
de raad opties aan te reiken voor het terugdringen van het tekort binnen jeugdhulp en daarover 
te rapporteren. 
De discussie richt zich met name op de vraag of er teveel bezuinigd wordt op het sociaal domein 
en of dit in verhouding staat tot het bezwaar dat een aantal fracties heeft met betrekking tot 
lastenverzwaring, en dan met name het verhogen van de onroerend zaak belasting. De 
standpunten van de partijen lopen via de oppositie / coalitie lijnen, waarbij de coalitie van mening 
is dat lastenverzwaring nu niet aan de orde is en de voorgestelde bezuinigingen – met enkele 
wijzigingen als voorgesteld in amendement B – aanvaardbaar zijn, en de oppositie die 
bezuinigingen op het sociaal domein te groot vindt.  
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Het college geeft in haar reactie op de ingediende amendementen en motie het volgende aan. In 
reactie op amendement A deelt wethouder Binnendijk mede dat het bijbehorende 
dekkingsvoorstel tekort schiet. Met name de voorgestelde dekking uit de inkomsten van het 
grondverhuur van windmolens waartoe tot nu toe nog geen concrete plannen zijn, vindt de 
wethouder onrealistisch. In het ingediende amendement B kan het college zich vinden. 
Burgemeester Driessen ontraadt echter het opvoeren van dekking door bezuiniging op Stichting 
Land van Wijk en Wouden. Het college zegt de ingediende motie te kunnen steunen. 

Stemming amendementen:
- Amendement A, ingediend door de partijen PvdA, GroenLinks en de LPL. De raad verzoekt 

een hoofdelijke stemming. Het amendement wordt met 11 (VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie-SGP) tegen 10 (PvdA, GroenLinks en LPL) stemmen verworpen. 

- Amendement B, ingediend door de partijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie-SGP. Het 
amendement wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de PvdA (3), 
GroenLinks (3) en de LPL (4) vragen om aantekening in het verslag dat zij geacht willen 
worden te hebben tegengestemd. 

Het voorstel wordt – met het aangenomen amendement – zonder stemming aangenomen, 
waarbij de leden van de PvdA (3), GroenLinks (3) en de LPL (4) vragen om aantekening in het 
verslag dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd.
Daarmee besluit de raad:

- De Financiële Kadernota 2021-2024 en de nota Naar een Toekomstbestendige Begroting 
en daarmee de uitgangspunten voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-
2024 vast te stellen met de volgende wijzigingen:

- Op pagina 37 en 38 van het document Naar een Toekomstbestendige begroting onder C. 
Voorstel inzet dekkingsmaatregelen de volgende mutaties aanbrengen:

Actie Post Omschrijving 2021 2022 2023 2024

Afvoeren 104 Bijzondere bijstand -/- € 25 K -/- € 25 K -/- € 25 K -/- € 25 K

Afvoeren 128 Versoberen onderwijskansenbeleid naar 
wettelijke taak

- -/- € 75 K -/- € 75 K -/- € 75 K

Afvoeren 201 Economie071 -/- € 10 K -/- € 10 K -/- € 10 K -/- € 10 K

Afvoeren 208 Subsidie van monumenten afbouwen - - -/- € 10 K -/- € 20 K

Afvoeren 209 Onderdelen van beeldkwaliteit B naar C - -/- € 20 K -/- € 20 K -/- € 20 K

Opvoeren 212 Bijdrage St. Land van Wijk en Wouden stopzetten € 21 K € 21 K € 21 K € 21 K

Opvoeren 405 Extra verhoging toeristenbelasting € 13 K € 13 K € 13 K € 13 K

Opvoeren 407 Stelpost decentralisatie Algemene uitkering - € 100 K € 100 K € 100 K

Saldo  -/- € 1 K € 4 K -/- € 6 K  -/- € 16 
K

En verder:
- Het saldo in de verschillende jaren te verrekenen met het saldo vanuit de meicirculaire 

(ca. 30K structureel)
- Op alle van toepassing zijnde plaatsen in de Kadernota 2021-2024 de saldo’s aanpassen

Motie 1 wordt zonder stemming aangenomen. 

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