
Kort verslag  RAAD 13 januari 2020

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter vermeldt een bericht van verhindering van Hugo Langenberg (LPL). 

De agenda wordt vastgesteld met een aanvulling op agendapunt 6 benoeming wethouders: de 
beoogd wethouders Joosten en Binnendijk zullen aan het begin van dit agendapunt kort terug 
blikken op de raadsvergadering van 18 november 2019 waarin zij hun ontslag aan de raad hebben 
aangeboden.

2. Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat voorafgaand aan de raad op 27 januari 2020 het ontsteken van de 
lichtstenen om de start van het bevrijdingsjaar te markeren, zal plaatsvinden op de Algemene 
begraafplaats in Leiderdorp. De raadsleden worden uitgenodigd hierbij aanwezig zijn. De 
aanvangstijd van de raad van 27 januari wordt 21.00 uur. 

3. Afscheid wethouder Martine de Bas
De voorzitter neemt afscheid van wethouder Martine de Bas en dankt haar voor haar inzet voor 
Leiderdorp. Ook Eric Filemon (LPL) dankt wethouder Martine de Bas namens de partij voor haar 
werk gedurende haar wethouderschap. Wethouder De Bas neemt afscheid van de raad. 

4. Implementatie Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) en Verordening 
Werkgeverscommissie 2020
De raad besluit unaniem:
1. op grond van artikel 107 en 107d Gemeentewet met ingang van 1 januari 2020:

- Aan te wijzen als griffier: de heer B.A.M. Rijsbergen
- Aan te wijzen als plaatsvervangend griffier: mevrouw V.I. van Alphen
- Aan te wijzen als 2e plaatsvervangend griffier: mevrouw A.M. Slink

2. Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te 
delegeren ter uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de griffier en overige op 
de griffie werkzame ambtenaren. Deze bevoegdheden vloeien rechtstreeks voort uit de 
Ambtenarenwet en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, waaronder de 
bevoegdheden te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de 
bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid  en 107e, eerste 
lid. Tot deze bevoegdheden behoort ook het vaststellen of wijzigen van het 
personeelshandboek voor het griffiepersoneel. 

3. Vast te stellen dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen voor 
arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO, de bepalingen
worden gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de 
gemeentesecretaris in het Personeelshandboek zijn vastgelegd en door de 
werkgeverscommissie worden vastgesteld of gewijzigd voor het griffiepersoneel. Indien 
toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de 
werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken.

4. De ‘Verordening werkgeverscommissie 2020’ vast te stellen onder intrekking van de 
‘Verordening werkgeverscommissie’ uit 2018.

1



5. De burgemeester te verzoeken bijgevoegd machtigingsbesluit te nemen betreffende het 
ondertekenen van arbeidsovereenkomsten met de raadsgriffier en het overige 
griffiepersoneel van de gemeente Leiderdorp.

5. Bespreking coalitieakkoord
De nieuwe coalitiepartijen, de VVD, het CDA, D66 en ChristenUnie-SGP lichten de totstandkoming 
van het coalitieakkoord 2020-2022 toe en spreken vertrouwen uit in de nieuwe coalitie. De 
oppositiepartijen de LPL, de PvdA en GroenLinks geven uiting aan hun visie op het proces en de 
uiteindelijke uitwerking van het akkoord. 

6. Benoeming wethouders Joosten, Binnendijk en Van Woudenberg
Voorafgaand aan de stemming over de benoeming van de wethouders Joosten, Binnendijk en Van 
Woudenberg geven de twee oud-wethouders Joosten en Binnendijk een terugblik op de gang van 
zaken rondom hun ontslag tijdens de raad van 18 november 2019. De raad reflecteert samen met 
de twee oud-wethouders op de gebeurtenissen tijdens die raad. 

De raad besluit met 11 stemmen voor en 9 stemmen tegen  voor benoeming van de heer Joosten 
en unaniem (20 stemmen voor) voor benoeming van de heer Binnendijk en de heer Van 
Woudenberg:
Met ingang van 13 januari 2020 te benoemen tot wethouder, ieder voor 1 fte:
- De heer W.N.A. Joosten 
- De heer D.C.W. Binnendijk
- De heer D.B. van Woudenberg

7. Ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouders Binnendijk en Van Woudenberg
De raad besluit unaniem:
De heer D.C.W. Binnendijk, met ingang van 13 januari 2020, ontheffing te verlenen van het
vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp voor de duur van één jaar.

De raad besluit unaniem:
De heer D.B. van Woudenberg met ingang van 13 januari 2020, ontheffing te verlenen van het
vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp voor de duur van één jaar.

8. Beëdiging wethouders Joosten, Binnendijk en Van Woudenberg
Na de besluitvorming over de benoemingen en de ontheffingen van het woonplaatsvereiste voor 
wethouder Binnendijk en wethouder Van Woudenberg, leggen de nieuwe wethouders Joosten, 
Binnendijk en Van Woudenberg de eed en/of de belofte af waarmee de beëdiging heeft 
plaatsgevonden.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
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