
Kort verslag RAAD 12 oktober 2020

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

De voorzitter vermeldt bericht van verhindering van Hugo Langenberg (LPL).

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Mededelingen
- De voorzitter staat stil bij het overlijden van Gert Hogervorst, oud raadslid van het CDA en 

iemand die veel voor Leiderdorp heeft betekend. 
- Een inspreker spreekt in over het onderwerp subsidies binnen de algehele sector 

jeugdhulp.
- Wethouder Van Woudenberg geeft een terugkoppeling van het VNG congres dat 

plaatsvond op 25 september 202. Middels aangenomen moties is namens de VNG een 
oproep richting Rijk gegaan om structureel meer geld te geven voor WMO, Jeugdhulp en 
onderwijshuisvesting. 

3a.    Actualiteiten Coronacrisis
- De voorzitter biedt raadsleden aan, mocht daar behoefte aan zijn, na de persconferentie 

van premier Rutte die gepland staat voor dinsdag 13 oktober, een gesprek met de 
burgemeester aan te gaan over de coronacrisis. 

- De voorzitter doet een beroep op de raadsleden om de bewustwording rondom het 
coronavirus te vergroten in eenieders omgeving. 

- Van schoolbesturen heeft de voorzitter het verzoek ontvangen om alle beschikbare 
informatie vanuit de gemeente rondom corona beschikbaar te stellen, zowel in het 
Nederlands als een aantal andere talen. Dat heeft de voorzitter de schoolbesturen 
toegezegd en die informatievoorziening wordt op gang gebracht. 

4. Vragenronde
 Raadsvraag 2020-029 GL Ontmoedigingsbeleid met betrekking tot roken

De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
 Raadsvraag 2020-034 GL plannen sloop-nieuwbouw Pinksterbloem & parkeerbeleid

De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Wethouder Joosten geeft aan dat er 
momenteel nog geen definitieve aanvraag of plan ligt ingediend door Rijnhart Wonen 
over de nieuwbouw van de Pinksterbloem. De wethouder verwacht de raad hier meer 
over te kunnen melden in 2021. 

 Raadsvraag 2020-035 D66 Pinautomaten in Leiderdorp
Mevrouw Van Brandenburg merkt op dat op de website van geldmaat.nl staat dat in de 
Poortwacht een voorziening blijft, in tegenstelling tot wat blijft uit de beantwoording van 
de vragen. Daarnaast verzoekt mevrouw Van Brandenburg het college te kijken naar 
voorzieningen in bijvoorbeeld supermarkten rondom het oude dorp. Wethouder Joosten 
geeft aan dat de informatie verschaft in de beantwoording van de vragen correct is. 
Daarnaast geeft de wethouder aan in de contacten met leveranciers van automaten te 
kijken naar extra locaties in Leiderdorp, al zijn de mogelijkheden helaas beperkt. 

 Raadsvraag 2020-036 D66 Dienstverlening
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
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Dit is een standaard agendapunt. Er zijn in deze raadsvergadering geen voorstellen die om een 
besluit vragen. 

6. Aanwijzing voorzitter Auditcommissie
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Aan te wijzen als voorzitter van de Auditcommissie voor de duur van één jaar:
- de heer Niels Verwers (VVD)

7. Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2026
D66 licht de samen met de VVD en ChristenUnie-SGP ingediende motie over energieneutrale 
scholen toe. Hierin wordt het college opgeroepen scholen te steunen en te faciliteren in hun 
ambitie energieneutrale schoolgebouwen te realiseren.  

Het college, wethouder Van Woudenberg, geeft aan zich in de motie te kunnen vinden en ziet het 
als een extra steun in de rug van het college. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs vast te stellen en de hieruit volgende eenmalige
kosten voor tijdelijke huisvesting en kapitaallasten van de investeringen in
vernieuwbouwing van vijf Leiderdorpse basisscholen op te nemen in de gemeentebegroting
vanaf 2021.

Motie 4 (motie 2020-10 005 in het moties overzicht) Energieneutrale scholen, wordt zonder 
stemming aangenomen. 

8. Mobiliteitsnota’s 
Een inspreker spreekt in namens de bewonersvereniging Holtland. 

Er is een aantal amendementen en moties ingediend en wordt toegelicht door de indieners. 

- Amendement A waarin voorgesteld wordt veranderingen door te voeren op de Van der 
Valk Boumanweg die bijdragen aan de veiligheid, wordt zonder stemming aangenomen. 

- Amendement B waarin voorgesteld wordt de inrichting van de Bloemerd veiliger te maken 
voor langzaam verkeer, wordt zonder stemming aangenomen. 

- Amendement E over de inrichting van de Laan van Berendrecht wordt door de indieners 
ingetrokken. De inhoud van het amendement wordt in een motie gevat.   

- Amendement F waarin wordt voorgesteld bij de herinrichting van de Vossiuslaan twee 
zebrapaden terug te brengen, wordt door de indieners ingetrokken. 

Raadslid Eric Filemon (LPL) wisselt tijdens de behandeling van dit agendapunt van laptop om deel 
te kunnen blijven nemen aan de raadsvergadering en mee te kunnen stemmen. 

Raadslid Joyce van Reijn van de PvdA legt een stemverklaring af waarbij ze opmerkt vóór de drie 
mobiliteitsnota’s te stemmen met de kanttekening dat ze geen voorstander is van het voorstel 
voor de Ericalaan en de Simon Smitweg in de nota circulatie waarbij volgens haar een oneerlijke 
verdeling van lasten ontstaat en van mening is dat er een ongelijk speelveld gecreëerd wordt, niet 
conform eerdere afspraken.  

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
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De mobiliteitsnota’s Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer, en Circulatie vast te stellen met de 
volgende wijzigingen:

A. De tekst op pagina 25 met het kopje ‘Aanpassing kruising Tollenaersingel’ 

Aanpassen kruising Tollenaersingel 

De kruising van de Van der Valkbouman weg en de Tollenaersingel is niet juist ingericht, en in het verleden  
zijn hier meerder (bijna) ongevallen geweest. De Gemeente pakt daarom dit kruispunt aan. De kruising 
opnieuw worden vormgegeven volgens de laatste richtlijnen met aandacht voor het voorkomen van af- 
dekongevallen en betere opstelplaatsen voor kruisend en afslaand verkeer. 

als volgt aan te passen:

Aanpassen Van der Valk Boumanweg 

De Van der Valk Boumanweg en bijbehorende kruisingen zijn niet juist ingericht, en in het verleden zijn 
hier meerdere ongevallen en bijna ongevallen geweest. De gemeente Leiderdorp kiest voor een korte en 
lange termijn aanpak.

1. pakt daarom deze weg op korte termijn aan met een aantal ‘quick wins’, waarbij de weg en de 
kruisingen worden vormgegeven volgens de normen van de zogenoemde ‘minimale inrichting’ van  
een gebiedsontsluitingsweg (CROW). 

Deze variant stimuleert veilige snelheid voor motorvoertuigen i.c.m. veiligheid voor langzaam verkeer. 
Suggesties van maatregelen waaruit op de op korte termijn gekozen kan worden zijn bijvoorbeeld: 

- punten uit de tekening van de belangengroep Van der Valk Boumanweg

- verwijderen uitvoegstroken bij kruising Tollenaersingel, verwijderen struiken en begroeiing die  
zicht op kruisingen beperken, 

- de kruising met de Laan van Ouderzorg en de Droststraat een gelijkwaardige kruising maken 
(rechts heeft voorrang). Deze kruisingen zijn al voorzien van een verkeersdrempel, 

- kruisende doorgaande fietsroute langs de Oude Rijn voorrang te geven op snelverkeer 
(haaientanden bij bestaande drempel),

De realisatie van quick wins af te stemmen met omwonenden. 

2. Voor de langere termijn zal worden bepaald of de Van der Valk Boumanweg beter een Wijkweg 50  
kan worden of een Gebiedsontsluitingsweg moet blijven. Deze besluitvorming zal worden 
gekoppeld aan de herinrichting van de verkeerssituatie van de Baanderij. 

3. Uitvoering van de definitieve werkzaamheden combineren met werkzaamheden aan het riool in 
de Van der Valk Boumanweg.

B. Toe te voegen in de nota Langzaam Verkeer bij hoofdstuk 5 (maatregelen) onder ‘Fietsmaatregelen’, punt 

2 (inrichting Bloemerd):

3



“In de Bloemerd bekijken we hoe de inrichting van de weg veiliger kan worden gemaakt voor langzaam 
verkeer. Dat doen we in afstemming met de gebruikers en sportclubs. Daarbij houden we ook rekening 
met het groenbeleid.”

Motie 1 (motie 2020-10 006 in het moties overzicht) over Effect-evaluatie verkeersmaatregelen, 
wordt zonder stemming aangenomen. 
Motie 2 (motie 2020-10 007 in het moties overzicht) over Gebied Noord-Oost, wordt zonder 
stemming aangenomen. 
Motie 3 (motie 2020-10 008 in het moties overzicht) over Fietsparkeervoorzieningen, wordt 
zonder stemming aangenomen. 
Motie 5 (motie 2020-10 009 in het moties overzicht) over de inrichting Laan van Berendrecht, 
wordt zonder stemming aangenomen. 

9. Regionale omgevingsagenda Hart van Holland
Er is een amendement (C)  ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA. PvdA, VVD, D66 en GroenLinks 
met betrekking tot de geformuleerde wensen en bedenkingen in de besluittekst. 
Amendement C wordt zonder stemming aangenomen. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Gelet op de Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland en met als doel 
om de wensen en bedenkingen in te brengen in de uitwerking van de Strategische Agenda Ruimte 
Holland Rijnland: 

1. Wensen en bedenkingen ten aanzien van De Regionale Omgevingsagenda mee te geven op de 
volgende punten: 

W&B 1. Vestigingsklimaat en bereikbaarheid 
“Onze raad onderschrijft de noodzaak om onze economie en ons vestigingsklimaat te versterken, 
onder meer door de bereikbaarheid te verbeteren. Deze agenda Hart van Holland moet de basis 
zijn voor de ruimtelijke afwegingen in Holland Rijnland en de belangenbehartiging van de 
gemeenten rondom de Oude Rijn naar provincie en Rijk (Nationaal Groeifonds).” 

W&B 2. Potentiegebied Hoogmade 
“Onze raad vindt het belangrijk dat de regionale agenda leidt tot concrete resultaten die zichtbaar 
zijn voor burgers en waarin de verschillende ruimtelijke aspecten zijn afgewogen. De raad wil het 
potentiegebied Knoop van Hoogmade verder brengen, en geeft daarbij de volgende accenten 
mee: 

- Breid het potentiegebied Knoop van Hoogmade uit met concreter benoemen van de 
ambitie van de doorontwikkeling van het regionale zorgcluster/ vitaliteitsboulevard langs 
de A4, vanwege het regionale belang daarvan

- Gebruik de Knoop van Hoogmade als een gebied dat we willen gebruiken om de 
transformatie op de Baanderij mogelijk te maken en ons aandeel te leveren in de 
ruimtelijke consequenties van de Regionale Energie Strategie, zoals laadstations

- De fietsverbinding tussen de Bloemerd en het Goybos te verbeteren, om zo de regionale 
recreatieve fietsroutes te verbeteren.

10. Beleidsplan Participatiewet
Er is een amendement (D)  ingediend door de PvdA met een voorstel tot wijziging van de 
besluittekst. Amendement D wordt zonder stemming aangenomen. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
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Het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020 vast te stellen, met als belangrijkste uitgangs- en 
beslispunten:
a. We bieden alle groepen ondersteuning, waarbij de prioriteit ligt bij de kwetsbaarste groepen: 

mensen met een loonwaarde tussen 20 en 80% van het wettelijk minimumloon;
b. DZB/R&W, Project JA en Project JAS blijven dé re-integratieprojecten voor respectievelijk 

de reguliere doelgroep, jongeren en statushouders;
c. Met een gerichte aanpak voor mensen  met een beperking die leidend is voor hun afstand 

tot de arbeidsmarkt. Medewerkers zijn daarvoor voldoende geschoold en opgeleid 
waardoor zij beschikken over de vaardigheden om deze mensen te begeleiden.

d. We verhogen het aantal beschut werkplekken eind 2021 naar zes (nu: 3) op basis van de 
formule 1-voor-3 (voor drie uitgestroomde Wsw-werknemers realiseren we één beschut 
werkplek). In de daaropvolgende jaren kijken we naar de mogelijkheden voor verdere 
uitbreiding;

e. We blijven mensen met een arbeidsbeperking plaatsen op garantiebanen en streven 
binnen de financiële mogelijkheden naar verdere uitbreiding;

f. De gemeente geeft het goede voorbeeld en realiseert binnen haar eigen organisatie, 
conform de landelijke taakstelling, 6,05 duurzame garantiebanen in 2023;

g. Voor wie werk (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, bieden we ondersteuning en 
begeleiding om actief te kunnen participeren. We zetten daartoe Wmo-instrumenten in 
en geven de pilot van Incluzio Leiderdorp voor activering van mensen op trede 1 en 2 van 
de participatieladder een structureel karakter;

h. We ondersteunen de doorontwikkeling van DZB naar een solide, financieel gezonde en 
toekomstbestendige instelling, waarbij de inkomsten en uitgaven structureel in balans 
zijn; 

i. We streven naar een concreet en realistisch arbeidsmarktbeleid, waarbij we vraag en 
aanbod beter op elkaar laten aansluiten en kansen benutten. De focus ligt met name op 
de mogelijkheden binnen de Leidse regio, maar we sluiten ook aan bij dergelijke 
initiatieven in Holland Rijnland-verband ;

j. We hanteren een brede en integrale aanpak, waarbij we samenwerken met partners, 
verbinding zoeken over leefgebieden en budgetten in het sociale domein integraal 
kunnen aanspreken, als dit in het belang is van de burger.; 

k. De binnen de begroting beschikbaar budgetten vormen het financiële kader.

11. Normenkader voor de accountantscontrole geactualiseerd 2020
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Het voor de jaarrekening 2020 geactualiseerde ‘Normenkader voor de accountantscontrole op de
jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen.

12. BSGR Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Toestemming te verlenen om in te stemmen met de Nieuwe gemeenschappelijke regeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021

13. Uitstel adviestermijn aanwijzing lokale publieke media instelling 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. Naast de aanvraag van Stichting RTV Leiderdorp de aanvraag van Stichting Studio Leiderdorp 

alsnog mee te nemen in het adviestraject voor het aanwijzen van een lokale publieke media-
instelling voor vijf jaar vanaf 28 november 2020;

2. Bij het Commissariaat voor de Media te vragen om 6 maanden uitstel van de adviestermijn  
hiervoor.

14. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad gaat akkoord met de overzichten van moties en toezeggingen.
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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

15. Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken van 12 oktober 2020 wordt vastgesteld.

16. Vaststellen besluitenlijst raad 21 september 2020
De besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.
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