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1. Kan het college met de Raad delen hoe gereageerd is op het ingediende WOB verzoek met 

betrekking tot de juridische scan? 

Antwoord: Ja, het verzoek is met een beroep op de uitzonderingsgrond genoemd in artikel 10, 
tweede lid, sub b van de Wob afgewezen.  
 

2. In een van de brieven van het college lezen we over een bijeenkomst op 11 december bij de 

commissaris van de Koning. Met zowel de commissaris van de Koning, de burgermeesters van 

Leiden en van Leiderdorp en beide gemeentesecretarissen aanwezig. Van dit ongetwijfeld 

belangwekkende gesprek zijn geen notulen gemaakt. 

> Kan het college aangeven waarom daartoe is besloten? 

> Hoe verhoudt zich dit, naar de mening van het college, tot de openbaarheid van bestuur en de 

uitoefenbaarheid van de controlerende taak van de Raad? 

Antwoord: Op woensdag 11 december 2019 vond op uitnodiging van de commissaris van de 
Koning, de heer drs. J. Smit, een bespreking plaats met betrekking tot het project Leidse Ring 
Noord.  Bij dit gesprek waren namens de provincie Zuid-Holland gedeputeerde verkeer en 
vervoer, de heer Floor Vermeulen en ambtelijke ondersteuning aanwezig. Namens de gemeenten 
Leiden en Leiderdorp waren beide burgemeesters en gemeentesecretarissen aanwezig. 
Aanleiding voor de bespreking was het aanhouden van de besluitvorming over het project Leidse 
Ring Noord door de gemeenteraad van Leiderdorp. In het gesprek zijn de wederzijdse 
standpunten vanuit de colleges en gemeenteraden toegelicht waarbij beide gemeenten het 
belang van een goede mobiliteit in de Leidse agglomeratie hebben onderstreept. In Leiderdorp is 
de besluitvorming met betrekking tot de Leidse Ring Noord aangehouden op dat moment omdat 
het kaderbesluit door het aftreden van een deel van het college controversieel is verklaard. Ook 
was de Leidse Ring Noord nog onderwerp van gesprek in het formatieproces. Door de 
burgemeester van Leiderdorp is daarom verzocht om de resultaten hiervan af te wachten.  



Het college heeft onder andere in haar brief van 6 maart 2020 over dit gesprek naar aanleiding 
van de actieve informatieplicht uw raad geïnformeerd op grond waarvan uw raad haar 
controlerende functie kan uitoefenen. 


