
Kort verslag RAAD 13 juli 2020

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

De voorzitter vermeldt bericht van verhindering van Joyce van Reijn (PvdA).

2. Vaststellen agenda
Op verzoek van het college wordt behandeling van agendapunt 7.Beleidsplan Participatiewet 
Leiderdorp 2020 uitgesteld tot na de zomer 2020. De agenda wordt daarmee gewijzigd 
vastgesteld. 

3. Mededelingen
GroenLinks vraagt het college wanneer het grasveld op de Houtkamp weer opengesteld wordt 
voor publiek. Wethouder Van Woudenberg meldt dat het grasveld vanwege droogte onderhoud 
nodig heeft gehad en zeer binnenkort weer te betreden zal zijn.   

3a.    Actualiteiten Coronacrisis
Het college geeft een korte schets van de actualiteiten rondom de Coronacrisis en beantwoordt 
vragen vanuit de raad. Hierbij wordt door het college onder andere gemeld dat de raad 
binnenkort de cijfers ontvangt aangaande de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers en de werkloosheidsuitkeringen. De bijstandsuitkeringen in Leiderdorp zijn al 
geruime tijd stabiel met momenteel 324 uitkeringen. 

De burgemeester vermeldt dat de website www.eengezonderhollandsmidden.nl van de GGD 
Hollands Midden alle informatie bevat over Corona en gezondheid en veiligheid in de regio. Op 
deze website is ook het nieuwe handhavingskader en het evenementenprotocol te raadplegen. 

Daarnaast benadrukt de burgemeester de uitnodiging vanuit de Veiligheidsregio voor een gesprek 
met voorzitter Veiligheidsregio over de gang van zaken in de Coronacrisis. Deze vindt plaats op 
woensdag 15 juli. 

GroenLinks wijst – in relatie tot Corona –op de drukte in onder andere de Winkelhof en vraagt het 
college naar de communicatiestrategie naar met name de risicogroepen. Het college geeft aan dat 
hier in de communicatie inderdaad extra aandacht voor is maar dat eigen verantwoordelijkheid 
van inwoners centraal staat. Wethouder Joosten voegt hier aan toe dat dit meegenomen wordt in 
gesprekken met het management van de Winkelhof. 

4. Vragenronde
 Raadsvraag 2020-022 LPL Ongeval Achthovenerweg

De LPL vraagt het college waarom de politie geen ongevalsrapport heeft opgesteld en 
geeft aan dat er nadere vragen gesteld zullen worden over het ongeval. Wethouder Van 
Woudenberg zegt dat er begin 2021 groot onderhoud gepland staat aan het fietspad op 
de Achthovenerweg. 

 Raadsvraag 2020-023 GL Voorgenomen bouw Heelblaadjespad
GroenLinks verzoekt het college tot na het zomerreces te wachten met de publicatie van 
de bestemmingplanwijziging, met name om een goed participatietraject te waarborgen. 
Wethouder Joosten geeft aan gesprekken met omwonenden te hebben gehouden. 
Gezien de informatievoorziening richting omwonenden en de doorlopen participatie in 
het voortraject is gekozen voor publicatie van het ontwerpbesluit op korte termijn. 

 Raadsvraag 2020-024 VVD Funderingsproblemen bij droogte
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De VVD vraagt het college of de raad op de hoogte gehouden kan worden van aansluiting 
bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. 

 Raadsvraag 2020-025 LPL AED’s in Leiderdorp
De LPL is van mening dat voortvarendheid op dit onderwerp ontbreekt bij de gemeente. 
Nog lang niet alle zones in Leiderdorp zijn voorzien van een AED. Het college, wethouder 
Binnendijk, geeft aan dat de LPL hier een punt heeft en zegt door middel van publiciteit 
meer aandacht voor plaatsing van AED’s te genereren. De wethouder zal het komende 
halfjaar resultaten van voortgang met de raad delen. Het onderwerp wordt na de zomer 
voorgesteld aan het presidium te agenderen ter bespreking. 

 Raadsvraag 2020-026 VVD Grofvuil Leiden
De VVD is tevreden met de beantwoording.

 Raadsvraag 2020-027 LPL Leidenaars met grofvuil naar Leiderdorp
De LPL is tevreden met de beantwoording. De VVD en de LPL vragen het college in 
gesprek te gaan met het college van Leiden en te verzoeken de woorden uit het citaat van 
wethouder Van Delft uit het Leids Dagblad te herroepen. Wethouder Van Woudenberg 
geeft aan dat gesprekken met het college in Leiden plaatsvinden. 

5. Bestemmingsplan Snippergroen Leiderdorp
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:

1. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Leiderdorp, Snippergroen vast 
te stellen.

2. Het bestemmingsplan "Leiderdorp, Snippergroen" met planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPSnippergroen-VG01 vast te stellen.

3. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro.

6. Nota Minimabeleid
De raad is te spreken over de voorliggende nota minimabeleid. De vragen gesteld in het politiek 
forum van 6 juli over ZZP’ers zijn naar tevredenheid beantwoord. Diverse fracties stellen 
aanvullende vragen aan het college over onder andere de declaratieregeling, de 
maatwerkregeling die hiervoor in de plaats is gekomen, een evaluatie van het beleid over twee 
jaar en over regelingen voor ZZP’ers. 

Het college, wethouder Binnendijk, geeft nadrukkelijk aan dat indien er geld tekort is voor de 
maatwerkregeling, bij de raad wordt aangeklopt voor extra voorzieningen. De wethouder geeft 
aan dat de gemeente Leiderdorp samenwerkt met de gemeente Leiden wat betreft werk en 
inkomen en het minimabeleid. Het voorliggende beleid wordt al een jaar gehanteerd in Leiden en 
dus hebben de medewerkers hier al ruim ervaring mee. 

Toezegging:
Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe in samenwerking met de Stichting Leergeld een 
informatieavond te organiseren voor de raad zodat de stichting zich kan presenteren en uitleg kan  
geven over hoe zij bijdragen aan het minimabeleid. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De nota Minimabeleid 2020 vast te stellen met de volgende uitgangspunten:

a) We maken de beweging van symptoombestrijding naar duurzame oplossingen;
b) We bieden maatwerk: per persoon kijken we welke oplossing of maatregel het beste 

aansluit bij de situatie van de persoon of het huishouden;
c) We maken de beweging van het denken vanuit rechtmatigheid naar het doelmatig 

ondersteunen van inwoners;
d) We kijken niet alleen naar de financiële situatie van een inwoner, maar naar alle 

leefgebieden en maken een integraal plan om de problemen aan te pakken;
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e) We streven naar het vroegtijdig in beeld te krijgen van inwoners, waarbij het risico op het 
ontstaan van armoede en schulden relatief groot is;

f) In het kader van preventie zetten we in op het versterken van de (financiële) 
zelfredzaamheid van inwoners;

g) Kinderen mogen niet de dupe worden van de (financiële) problemen van hun ouders;
h) We verzachten de gevolgen van een leven in armoede.
i) Voor generieke minimavoorzieningen hanteren we de inkomensgrens van 120% van het 

wettelijk sociaal minimum.
j) Bij inzet van het maatwerkbudget hanteren we geen vaste inkomensgrens. Professionals 

krijgen de ruimte om op basis van besteedbaar inkomen maatwerk te leveren.
k) De binnen de begroting beschikbaar budgetten vormen het financiële kader.

7. Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020 
De raad stemt in met uitstel van behandeling van het onderwerp tot na de zomer 2020.

8. Kredietaanvraag voor herinrichting Leidsedreef
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:

1. In te stemmen met het schetsontwerp van de herinrichting van de Leidsedreef d.d. 3 april  
2020

2. Uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van €322.000,-
3. Een bijdrage van €185.000 uit de reserve Bouw- en grondexploitaties te storten in de 

reserve Integraal Beheer ter dekking van de jaarlijkse kapitaallast van € 4.600.
4. Instemmen met het verhogen van de dotatie aan de voorziening Wegen in 2020 met 

€97.292 en het verlagen van de dotatie in 2022 met hetzelfde bedrag als gevolg van het 
verschuiven van het groot onderhoud naar 2020.

5. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijzing.

9. Jaarrekening 2019
De LPL, PvdA en GroenLinks lichten het gezamenlijk ingediende amendement toe in waarin wordt 
voorgesteld een storting in de reserve van het sociaal domein te doen uit het 
jaarrekeningresultaat 2019. De fracties van de VVD, D66, het CDA en ChristenUnie-SGP geven aan 
het amendement niet te kunnen steunen. 

Het college, wethouder Binnendijk, ontraadt het amendement en geeft aan dat de gemeente 
meer gebaat is bij een grotere algemene reserve in tegenstelling tot een grote reserve voor het 
sociaal domein. De reserve sociaal domein zal ook komend jaar, na alle uitgaven, fors groter 
blijven dan de algemene reserve. 

De raad spreekt haar complimenten uit over verkregen accountantsverklaring, de jaarrekening en 
het jaarverslag 2019. Een aantal fracties oppert het idee om de indicatoren waarop getoetst 
wordt te agenderen voor de auditcommissie. 

Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat de raad de managementletter van 
Servicepunt71 in september zal ontvangen. 

De voorzitter stelt vast dat het amendement niet door een meerderheid gesteund zal worden en 
vraagt de indieners of ze het toch in stemming gebracht willen hebben. De indieners blijven 
achter het amendement staan maar trekken het in ter wille van een eenvoudiger stemprocedure.

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
a) Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 vast te stellen;
b) Het jaarrekeningresultaat 2019 van € 873.627 positief als volgt te bestemmen:

- € 100.000 Lokale coronamaatregelen;
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- € 773.627 toevoegen aan de Algemene Reserve;
c) De begrotingswijziging 2020 inzake de resultaatbestemming vast te stellen

10. 1e Bestuursrapportage 2020
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:

1. gelet op de 1e Bestuursrapportage 2020 de begrotingswijziging voor het jaar 2020 vast te 
stellen;

2. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 995.109;
3. kredieten af te voeren voor een bedrag van € 712.484:

11. Terugkoppeling over uitvoering en afdoening aanbevelingen Rekenkamercommissie
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Gezien het Jaarverslag 2019, Onderzoeksagenda 2020-2021 van de Rekenkamercommissie 
Leiden-Leiderdorp,

1. Het College te verzoeken jaarlijks in de jaarrekening, als deel van de planning en control-
cyclus, te rapporteren over de voortgang van de uitvoering en afdoening van besluiten die 
een relatie hebben met de aanbevelingen die voortkomen uit de rapporten van de 
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

2. De Raad jaarlijks de voortgang en afdoening te laten beoordelen van de eigen besluiten in 
relatie tot de aanbevelingen die voortkomen uit de rapporten van de 
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp en die gericht zijn op de kaderstellende en 
controlerende rol van de Raad.

3. In beide gevallen terug te kijken op de besluiten naar aanleiding van rapporten van de 
Rekenkamercommissie van de afgelopen drie jaar tenzij de Raad eerder heeft geoordeeld 
dat dit in relatie tot specifieke besluiten niet meer nodig is.

4. De Rekenkamercommissie te verzoeken de besluiten genoemd in punt 2 op te nemen in 
het jaarverslag van de Rekenkamercommissie zodat de raad hier bij de bespreking van dit 
jaarverslag een oordeel over kan vormen.

5. In de raadsvoorstellen over de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie helder 
onderscheid te maken tussen de aanbevelingen waar het College over rapporteert en de 
aanbevelingen die de Raad zelf zal beoordelen.

12. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:

1. Het periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken vast te stellen.
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13. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad gaat akkoord met de overzichten van moties en toezeggingen met de volgende 
opmerkingen: 

 Motie 38 Bescherming Weidevogels. Voor 1 augustus ontvangt de raad een brief met de 
stand van zaken. Daarna kan de motie worden afgedaan. 

 Motie 18/42 Vronkenlaan als etalage van de verduurzaming. Nieuwe afdoeningsdatum 
wordt 1 november 2020.

 Toezegging 19/60 Goede voorbeeld operatie Steenbreek. Voor 1 augustus ontvangt de 
raad een brief met de stand van zaken. Daarna kan de motie worden afgedaan.

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

14. Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken van 13 juli 2020 wordt vastgesteld.
Op verzoek van GroenLinks en ChristenUnie-SGP wordt 20-056 Luierinzameling stand van zaken 
brief van het college 200623 aan het presidium voorgesteld om te agenderen voor het politiek 
forum. 

15. Vaststellen besluitenlijst raad 22 juni en 7 juli 2020
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.
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