
Kort verslag RAAD 16 november 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 Eric Filemon (LPL).

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Mededelingen
De heer Verwers (VVD) koppelt terug uit de auditcommissie van 13 oktober waarin onder andere 
is gesproken over  het Normenkader voor de accountantscontrole. Afgesproken is dat deze 
voortaan in januari wordt behandeld voor het voorgaande jaar en lopende jaar. Daarnaast is heeft 
de auditcommissie ingestemd met het procesvoorstel voor de laatste begrotingswijziging. Deze 
wordt op 2 december 2020 aangeleverd. 

De voorzitter van de raad brengt het Groot Leiderdorps Dictee van woensdag 18 november onder 
de aandacht. Het dictee wordt live uitgezonden via www.raadleiderdorp.nl.

3a.    Actualiteiten Coronacrisis
De voorzitter deelt in haar functie als burgemeester de actualiteiten mede rondom de 
coronacrisis. De burgemeester deelt mede dat het presidium voorgesteld wordt in het politiek 
forum en de raad van december het Regionaal Toepassingskader Tijdelijke Wet Maatregelen 
COVID-19 (corona) te agenderen zodat de raad wensen en bedenkingen kan meegeven op dit 
regionaal toetsingskader. De Veiligheidsregio bereidt zich op deze wet voor. Deze wet is opgesteld 
ter vervanging van de tijdelijke noodverordeningen en zal zorgen voor een democratische 
legitimiteit van de maatregelen rondom de coronacrisis. 

Wethouder Binnendijk geeft aan de raad op de hoogte te stellen van de volumeontwikkelingen in 
de Participatiewet als gevolg van de coronacrisis. 

4. Vragenronde
 Raadsvraag 2020-037 D66 Plaatsing laadpalen voor elektrische voertuigen in Leiderdorp

De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Het college zal schriftelijk terugkomen op 
de vraag hoe vaak het voorkomt in Leiderdorp dat de parkeerdruk hoog is en er 
oplaadpalen geplaatst worden en in hoeveel gevallen dit heeft geleid tot aanpassingen na 
evaluatie. 

 Raadsvraag 2020-038 GL Gebiedsvisie Baanderij
Deze vraag wordt betrokken bij agendapunt 6. Gebiedsvisie Baanderij.

 Raadsvraag 2020-039 CU-SGP licht ‘Bij de Zijl’
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. De heer Schipaanboord geeft aan graag op 
de hoogte gehouden te worden van het resultaat van de gesprekken tussen het college 
en de eigenaar van de toren Bij de Zijl. 

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Dit is een standaard agendapunt. Er zijn in deze raadsvergadering geen voorstellen die om een 
besluit vragen.
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6. Gebiedsvisie Baanderij
Een inspreker spreekt in en vraagt aandacht voor de ontsluiting van het Zijlkwartier met de 
Zijldijk.

De LPL dient samen met de PvdA motie 1 in, waarin 30% sociale woningbouw op de Baanderij 
wordt voorgesteld. Het college, wethouder Joosten geeft aan dat het voor de Baanderij een 
staande afspraak is om de 30% sociale woningbouw te halen en dat de motie daarmee overbodig 
is. De fracties van GroenLinks en D66 geven aan de motie desondanks te steunen vanwege het 
feit dat op deze manier de norm van 30% sociale woningbouw nog eens extra onderstreept wordt 
en wijzen vooral van het belang van het tijdig starten van gesprekken hierover met betrokken 
partijen. 

Als reactie op vragen van de fracties en de oproep van de inspreker, licht de wethouder nog eens 
toe dat er wat betreft het Zijlkwartier geen onherroepelijke besluiten worden genomen. De 
fracties vertrouwen erop dat het college met bewoners van het Zijlkwartier in gesprek gaat om te 
onderzoeken welke verbinding en ontsluiting wenselijk is. 

De fracties van het CDA en ChristenUnie-SGP geven aan graag een brede discussie aan te gaan 
over de ambities van de gemeente voor de Baanderij, ook in relatie tot het Rekenkamerrapport 
Woningbouwopgave Leiderdorp. 

Wethouder Joosten geeft aan dat wat betreft parkeren en hoogbouw in de Baanderij, de raad op 
termijn opties en de bijbehorende consequenties voorgelegd krijgt waarover een besluit gevraagd 
wordt. 

Toezegging:
Het college, wethouder Joosten, zegt op verzoek van GroenLinks toe te willen verkennen of 
asielopvang op de Baanderij zou kunnen worden gerealiseerd. Asielopvang staat momenteel niet 
in de nota van uitgangspunten. 

De raad besluit unaniem:
1. Het vaststellen van de 'Nota van beantwoording zienswijzen concept gebiedsvisie Baanderij'
2. Het vaststellen van de Gebiedsvisie Baanderij
3. Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 555.000,- ten behoeve van de
voorbereidingskosten voor de realisatie van de gebiedsvisie en deze kosten rubriceren onder
immateriële vaste activa als onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

Motie 1 Gebiedsvisie Baanderij 30% sociale woningbouw ingediend door de LPL en de PvdA wordt 
aangenomen met 12 stemmen voor (LPL, PvdA, GroenLinks en D66) en 8 stemmen tegen (VVD, 
CDA en ChristenUnie-SGP).

7. Bestemmingsplan Heelblaadjespad 1
Mevrouw Van Reijn van de PvdA legt een stemverklaring af waarin zijn aangeeft niet met het 
voorstel te kunnen instemmen. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen, waarbij het lid Van Reijn vraagt om 
aantekening in het verslag dat zij geacht wil worden te hebben tegengestemd. Daarmee besluit 
de raad:

1. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Heelblaadjespad 1 (bijlage 1) vast te
stellen.
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2. Het bestemmingsplan Heelblaadjespad 1 (bijlage 2) met planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPheelblaadjespad1- VA01 gewijzigd vast te stellen.
3. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wro. 

8. Bestemmingsplan Reparatieplan Nieuw Centrum 2020
De ChristenUnie-SGP heeft tijdens het politiek forum van 9 november een aantal vragen aan de 
wethouder gesteld over de mogelijkheid kamerverhuur toch toe te staan. Deze vragen zijn 
schriftelijk beantwoord en in het RIS geplaatst.

De LPL en de PvdA dienen met steun van GroenLinks een amendement in waarin voorgesteld 
wordt dat in het plangebied kamers verhuren door particulieren mogelijk blijft mits de eigenaar 
het pand zelf bewoont en er maximaal 1 kamer aan maximaal 1 persoon wordt verhuurd. 

De raad vraagt het college en wethouder Joosten om beleid (een integraal beleidskader) te gaan 
maken op kamerverhuur en verkamering. De fracties willen een brede discussie over verkamering 
en uitzonderingsmogelijkheden voor verschillende vormen van kamerverhuur kunnen bespreken 
voor heel Leiderdorp. 

Toezegging: 
Het college, wethouder Joosten zegt toe bij de raad terug te komen met een beleidsnota over 
verkamering. Een eerste plan hiervoor kan eind februari 2021 aan de raad worden gepresenteerd. 
Met inachtneming van een zorgvuldig besluitvormingsproces zal het beleidskader binnen 
driekwart jaar worden vastgesteld door de raad (herfst van 2021).

Met deze toezegging wordt het amendement door de indieners ingetrokken. 

De raad besluit unaniem:
1. Het bestemmingsplan 'Reparatieplan Nieuw Centrum 2020' met planidentificatiecode
NL.IMRO.0547.BPnieuwcentrum2020-VG01 gewijzigd vast te stellen.

9. Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020
De burgemeester geeft aan dat het uitvoeringsplan van het Integraal Veiligheidsbeleid binnenkort 
richting de raad komt. 

De raad besluit unaniem:
Vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020.

10. 2e Bestuursrapportage 2020
De heer Verwers dient een amendement in, mede gesteund door alle fractiesin de raad, waarin 
een wijziging wordt voorgesteld in de Begrotingswijziging voor de jaren 2021-2023 aangaande 
programma 3 en de accountantskosten. Het amendement wordt daarmee unaniem aangenomen.

De raad besluit unaniem:
1. gelet op de 2e bestuursrapportage 2020 de begrotingswijziging voor het jaar 2020 als volgt vast 
te stellen:
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N.B. De oranje cellen zijn gewijzigd ten opzichte van de voorgestelde begrotingswijziging.

2. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 96.000;
3. de voorziening herplantfonds bomen in te stellen als volgt:

a) doelstelling: de herplant van de met vergunning te vellen bomen of andere 
houtopstanden te waarborgen door de reservering van de daarvoor ontvangen 
financiële compensatie.

b) soort voorziening: van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden

c) looptijd: geen einddatum
d) gewenste omvang: n.v.t.
e) meerjarenplanning aanwezig: n.v.t.
f) voeding: 1) Door vergunninghouders ter uitvoering van een in de vergunning 

opgenomen voorschrift tot financiële compensatie van de met vergunning te 
vellen bomen of andere houtopstanden. 2) Door rechthebbenden en/of 
overtreders nadat een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing 
is, zonder vergunning is geveld, en in het kader van handhavingsmaatregelen geen 
herplantplicht op het perceel kan worden opgelegd ter uitvoering van een last 
onder bestuursdwang of last onder dwangsom.

g) besteding: De aan bomen gelieerde gelden in het herplantfonds mogen worden 
gebruikt ten behoeve van de uitbreiding van het in de gemeente aanwezige 
openbare groen, waaronder houtopstanden.

11. SP71 Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 3 Regionale 
informatievoorziening 
De raad besluit unaniem:
Als zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 3 met betrekking tot het Organisatieplan
Groep 3 Regionale Informatievoorziening in te brengen, dat deze wordt gesteund door de raad
van de gemeente Leiderdorp

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

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

13. Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken van 16 november 2020 wordt vastgesteld. 
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Op verzoek van ChristenUnie-SGP zal collegebrief nummer 20-086 Wmo-budgetten 2020 
toelichting inzake bijstelling Wmo-budgetten, worden geagendeerd voor het bespreking in het 
presidium van 23 november. 
Op verzoek van GroenLinks zal de ingekomen bewonersbrief nummer 14 Programma 
Aardgasvrije Wijken uitslag, worden geagendeerd voor het bespreking in het presidium van 23 
november. 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 12 oktober en 6 november  2020
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.
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