
Kort verslag RAAD 14 december 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 Brigitte van Elburg van de VVD. 

2. Vaststellen agenda
De raad stemt in met het voorstel van het presidium om agendapunt 6. Statendaalderplein 
Herinrichting, deze raadsvergadering niet te behandelen.  De overweging van het presidium 
hierbij is dat de raadsleden meer tijd gegeven moet worden het geheime stuk dat ter inzage bij de 
griffier ligt te kunnen bekijken voordat besluitvorming plaatsvindt. 

De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen en inspreekrecht
Er zijn geen mededelingen vanuit de raad en het college. 

3a.    Actualiteiten Coronacrisis
De burgemeester stelt voor deze actualiteiten te betrekken bij agendapunt 7. Regionaal 
toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 VRHM.

4. Vragenronde
 Raadsvraag 2020-040 GL Bomen in de Van Geerstraat

Toezegging: 
Op verzoek van GroenLinks zegt het college, wethouder Van Woudenberg, toe in gesprek 
te gaan met de inwoners van de Van Geerstraat en te bekijken of er bomen aan de 
overkant van de straat geplant kunnen worden.

 Raadsvraag 2020-041 GL maximumsnelheid deel Achthovenerweg
Op vragen vanuit GroenLinks over waarom het college het 30 km/h uitgangspunt niet 
volgt voor de Achthovenerweg geeft wethouder Joosten aan dat gemeenten af kunnen 
wijken en uitzonderingen kunnen maken op de landelijke wetgeving. . 

 Raadsvraag 2020-042 LPL Sportverenigingen Leiderdorp
De vraag is naar tevredenheid beantwoord. Wethouder Joosten geeft aan dat het contact 
met de sportverenigingen goed zijn en zal de raad blijven informeren over de 
uitwerkingen van het coronabeleid en de consequenties van de coronacrisis. 

 Raadsvraag 2020-043 LPL Statendaalderplein Herinrichting
Deze raadsvraag wordt behandeld wanneer het agendapunt Statendaalderplein 
Herinrichting ook behandeld zal worden in een volgende raadsvergadering. 

5. 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. 

5a. Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
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De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen ten
aanzien van de collegebrief Geschil Leyhof (Z/20/1104571/218796, d.d. 23 november 2020) 
aangezien het een belang betreft ex artikel 10 lid 2b van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

5b. Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen ten aanzien 
van de informatiebrief van 1 december 2020 inclusief de bijlage betreffende de claim 
Boterhuispolder aangezien het een belang betreft ex artikel 10 tweede lid en onder b van de Wet 
openbaarheid van bestuur.

5c. Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen ten aanzien 
van de overeenkomst tussen de gemeente Leiderdorp en Wereldhave N.V. d.d. 24 mei 20132013 
aangezien het een belang betreft ex artikel 10 lid 1 onder c van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur.

6. Statendaalderplein Herinrichting
Het agendapunt wordt niet behandeld en uitgesteld tot een latere raadsvergadering. 

7. Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 VRHM 
Naar aanleiding van het politiek forum van 7 december is een nieuwe versie van het raadsvoorstel 
en -besluit in het RIS geplaatst waarin de raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen in 
te dienen. 

Burgemeester Driessen deelt de recent bekend gemaakte maatregelen rondom de coronacrisis 
mede. De burgemeester geeft aan dat de raad informatie ontvangt over wat de nieuw genomen 
maatregelen betekenen voor Leiderdorp en voor de gemeentelijke dienstverlening. Deze 
informatie zal binnenkort ook inzichtelijk zijn voor alle inwoners via de diverse kanalen. 
Burgemeester Driessen verzekert de raadsleden ervan de raad direct te informeren wanneer er 
sprake is van het verlenen van ontheffingen. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet 
maatregelen Covid-19 (Rtwm) van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), in te dienen.

8. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De “Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2021” vast te stellen met daarin 
enkel technische wijzigingen.

9. Verordening schuldhulpverlening 2021
Naar aanleiding van vragen uit het politiek forum van 7 december over de verordening is een brief 
van het college in het RIS geplaatst waarin wordt ingegaan op de VNG modelverordening en de 
evaluatie van het beleidsplan. 

GroenLinks dient een amendement in waarin wordt voorgesteld een beslistermijn van maximaal 
vier weken aan te houden in plaats van de door het college voorgestelde acht weken. Dit 
amendement kan geen steun vinden van de overige fracties. De overige fracties geven onder 
andere aan dat ze bij het vaststellen van het beleidsplan deze discussie willen voeren. Daarna zou 
een aanpassing in de verordening alsnog mogelijk zijn. 
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Het CDA, D66 en ChristenUnie-SGP dienen een amendement in waarin wordt voorgesteld een 
artikel op te nemen in de verordening over een evaluatie. Dit amendement kan rekenen op steun 
van de LPL en de VVD.

Inmiddels heeft Eric Filemon van de LPL de vergadering verlaten. 

Het college, wethouder Binnendijk, ontraadt het amendement van GroenLinks. De wethouder 
geeft aan de raad tussentijds te blijven informeren over wat er speelt op het gebied van 
schuldhulpverlening, los van de voorgestelde evaluatie van het beleid eens in de vier jaar. De 
wethouder kan zich vinden in het amendement van het CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP.

GroenLinks trekt het amendement over de beslistermijn van vier weken in. 

Het amendement over de evaluatie eens per vier jaar wordt zonder stemming aangenomen 
waarbij de leden van de PvdA (3) en GroenLinks (3) vragen om aantekening in het verslag dat zij 
geacht willen worden te hebben tegengestemd. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
- Het vaststellen van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Leiderdorp 2021 
waarbinnen het beslistermijn wordt vastgesteld op acht weken.

10. RDOG Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
GroenLinks oppert  besluitvorming uit te stellen totdat er meer bekend is over het tweede 
businessplan van de RDOG. Het college, wethouder Binnendijk geeft aan geen reden te zien 
besluitvorming over voorliggend voorstel uit te stellen en vermeldt dat het gaat om twee aparte 
zaken die niets met elkaar te maken hebben. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. In te stemmen met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) tot een collegeregeling.
2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het vaststellen van
deze voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg.

11. Laatste begrotingswijziging 2020
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:

1. de begrotingswijziging voor het jaar 2020 en 2021 vast te stellen als volgt;

2. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit;
3. kredieten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 196.950.

2. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit;
3. kredieten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 196.950

12. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
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De geactualiseerde belastingverordeningen 2021 in de voorkomende gevallen met inbegrip van 
de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen:
1. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021;
2. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020 (wordt ingetrokken);
3. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021;
4. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021;
5. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021;
6. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021;
7. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021;
8. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021;
9. Verordening op de heffing en invordering van leges 2021.

13. Ontheffing  woonplaatsvereiste wethouders Binnendijk en Van Woudenberg
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
- De heer D.C.W. Binnendijk, met ingang van 13 januari 2021, ontheffing te verlenen van het 
vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp voor de duur van één jaar.
- De heer D.B. van Woudenberg met ingang van 13 januari 2021, ontheffing te verlenen van het
vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp voor de duur van één jaar.

14. 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..

Nota / raadsvoorstel / bijlagen Bekrachtiging in raad Opheffingstermijn

1. Bijlagen 2 en 3 van het raadsvoorstel 
Verhuiscarrousel Sterrentuin (RBS 
Z/19/075016/143268)

Bekrachtigd in de raad 4 
maart 2019

p.m.

2 Bijlagen 1a t/m 5 van het
raadsvoorstel GIG 2019 (RBS 
Z/19/078509/152488)

Bekrachtigd in de raad 20 
mei 2019

Einde looptijd van 
grondexploitatie

3. Brief college d.d. 15 januari 2019
(Z/19/089769/179049) met
bijlagen over locatie Doesmeer

Bekrachtigd in de raad 27 
januari 2020

p.m.

4. Bijlage (Z/17/053945/184693) bij de brief 
college d.d. 11 februari 2020 Tussenstand 
krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin 
(Z/17/053945/180848)

Bekrachtigd in de raad 2 
maart 2020

p.m.

5. Bijlage III (Z/20/095394/188927) bij het 
raadsvoorstel uitvoeringskrediet Groene Hart 
Centrum dd. 11 maart 2020

Bekrachtigd in de raad 20 
april 2020

p.m.

6. Bijlage juridisch advies 
(Z/20/096689/188745)bij brief Leidse Ring 
Noord van het college d.d. 6 maart 2020 
(Z/20/096383/187985)

Niet bekrachtigd in de raad 
van 20 april 2020

Openbaar sinds 20 april 
2020

7. Bijlagen 1a, 1b, 2, 3, 4 en 5 van het 
raadsvoorstel GIG 2020 (RBS 
Z/20/099066/195431)

Bekrachtigd in de raad 25 
mei 2020

Einde looptijd van 
grondexploitatie

8. Brief van het college over vastgoed d.d. 13 mei 
2020 (Z20/098411/197166)

Bekrachtigd in de raad 25 
mei 2020

p.m.

9. Bijlage 5 Kostenverhaal Transformatie 
Baanderij (RBS Z/20/108009/213969)

Bekrachtigd in de raad 6 
november 2020

p.m.

10. Bijlage (Z/20/109001/217076) bij brief college 
d.d. 27 oktober 2020 Ericalaan aanbesteding 
herinrichting (Z/20/109001/217076)

Bekrachtigd in de raad 6 
november 2020

p.m.

11. Brief van het college over vastgoed d.d. 3 
november 2020 (Z/20/110169/218325)

Bekrachtigd in de raad 6 
november 2020

p.m.

12. Brief van het college d.d. 23 november 2020 Bekrachtigd in de raad 14 p.m.
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Geschil Leyhof (Z/20/111101/220191) december 2020

* De stukken waaraan een p.m. is gekoppeld betreffen lopende projecten/zaken. Hierbij staat de looptijd niet vast. Na 
afronding wordt bepaald wanneer de geheimhouding opgeheven kan worden.

15. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad gaat akkoord met de overzichten van moties en toezeggingen met de volgende 
aanpassingen: 
- Motie 2020-05 002 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag - Opvang van alleenstaande 

kinderen van het eiland Lesbos – gereedheidsdatum wordt gezet op juni 2021. 
- Toezegging 2020-07 009 Presentatie Stichting Leergeld op informatieavond raad – 

gereedheidsdatum wordt gezet op juli 2021. 
- Toezegging 28 Programmabegroting 2019-2022 – gereedheidsdatum wordt gezet op 

november 2021. 

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

16. Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken van 14 december 2020 wordt vastgesteld.

17. Vaststellen besluitenlijst raad 16 november  2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
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