Kort verslag RAAD 22 juni 2020

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering van de
gemeenteraad in Leiderdorp. De raadsleden zijn vanaf huis ingelogd en kunnen via het digitale
platform MS Teams deelnemen aan deze vergadering. De vergadering is live te volgen via
raadleiderdorp.nl.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Raadslid Niels Verwers (VVD) geeft een korte terugkoppeling over de auditcommissie van 10 juni
2020 waarin gesproken is met de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp over toekomstige
samenwerking en behandeling van onderzoeken. Daarnaast is gesproken over de stand van zaken
bij Servicepunt71.
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 er voorschotten
zijn verstrekt aangaande de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, de
aanbesteding voor jeugdhulp doorgezet wordt, de noodopvang op scholen en
kinderopvangcentra gestopt is en scholen de achterstanden bij kinderen onderzoeken. Het college
deelt mede dat er goed contact is met de sportverenigingen en er gesprekken zijn met besturen
om te inventariseren of er hulp nodig is.
4. Benoeming burgerraadslid Groentjes (VVD)
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode:
- de heer T. Groentjes (VVD)
Na de benoeming vandaag zal het burgerraadslid Groentjes voorafgaand aan het politiek forum
van 6 juli een verklaring ondertekenen waarmee hij tot burgerraadslid beëdigd is.
5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Er zijn voor dit agendapunt geen voorstellen die om een besluit vragen.
6. Vragenronde
Er is een inspreker namens de Belangengroep Van der Valk Boumanweg die inspreekt over de
recent door het college vastgestelde deelnota’s mobiliteit.






Raadsvraag 2020-017 CU-SGP participatie Mobiliteitsnota
De raadsvraag is beantwoord. Christen-Unie-SGP geeft aan dat het lijkt alsof participatie
en inspraak door elkaar hebben gelopen en roept op om het gesprek te laten
plaatsvinden.
Raadsvraag 2020-019 LPL Deelnota’s Mobiliteit
De raadsvraag is beantwoord. De LPL geeft aan dat participatie eerder had moeten
gebeuren.
Raadsvraag 2020-021 GL Deelnota’s Mobiliteit
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De raadsvraag is beantwoord. GroenLinks is tevreden met het antwoord maar niet met de
gang van zaken rondom participatie en vraagt het college wat de plannen voor inspraak
zijn.





Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat het altijd de intentie is geweest om de
deelnota’s op dezelfde wijze als de mobiliteitsvisie naar de raad te sturen.
De wethouder wijst erop dat geprobeerd is inspraak en participatie in elkaar te schuiven.
Het college gaat graag het gesprek aan om dat kijken of er vragen zijn of andere ideeën bij
inwoners. De komende weken staan al diverse gesprekken gepland.
Raadsvraag 2020-018 LPL Openbare besluitenlijst B&W
De vraag is naar tevredenheid beantwoord.
Raadsvraag 2020-020 GL Kadernota 2021-2024
De vraag is naar tevredenheid beantwoord
Raadsvraag 2020-022 LPL ongeval Achthovenerweg
Vanwege de late indiening van de vraag en de zorgvuldigheid die voor de beantwoording
vereisd is zal deze vraag later beantwoord worden.

7. Rekenkameronderzoek klachtenbehandeling Leiderdorp
Het college, wethouder Binnendijk heeft in het politiek forum van 15 juni de toezegging gedaan
de raad uiterlijk in december 2020 te informeren over de implementatie en uitkomsten van te
nemen acties zoals in de beslispunten van het raadsvoorstel Rekenkamerrapport
Klachtenbehandeling opgenomen. Deze is genoteerd door de griffie en opgenomen in het Lange
Termijn Agenda.
Er is een amendement ingediend door D66 (mevrouw Van Brandenburg) en GroenLinks (dhr.
Vastenhoud) waarin het college verzocht wordt indicatoren toe te voegen aan de begroting voor
2021 en de voortgang mee te nemen in de bestuursrapportage.
Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan het ingediende amendement te kunnen steunen
wanneer gevraagd wordt om de raad te voorzien van een overzicht van alle toezeggingen en
maatregelen die tot dusver genomen zijn of zijn toegezegd zijn door het college.
Amendement A wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de PvdA (3) vragen
om aantekening in het verslag dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd.
Het voorstel wordt – met het aangenomen amendement – zonder stemming aangenomen.
Daarmee besluit de raad:
Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie Signalen
vertalen - Onderzoek naar de afhandeling van ideeën, vragen, meldingen en klachten in
Leiderdorp, en gelet op de reactie van het college van 4 februari 2020:
A. Het college te verzoeken aanbeveling 1 t/m 3 uit te werken:
1. Vraag het College om een concrete uitwerking over hoe signalen en de afhandeling
daarvan voortaan worden vastgelegd. Geef het College daarbij de volgende opdracht
mee:
o Maak concrete werkafspraken over de wijze van administreren en afdoening van
de signalen.
o Verbeter de wijze van vastlegging en afhandeling van signalen en zorg daarbij dat
ook de voortgang en doorlooptijd goed te volgen is.
o Tref maatregelen om te voorkomen dat de gewenste afhandeling niet in gevaar
komt door de wijze waarop het ambtelijk apparaat georganiseerd is en het succes
te veel afhankelijk dreigt te worden van de inzet van individuele ambtenaren.
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Zorg ervoor dat er ook gestuurd wordt op het proces om de daarbij gestelde
normen te kunnen toetsen. Beleg deze taak op een logische plek binnen de
organisatie.
Spreek medewerkers aan op het niet nakomen van de afspraken en bevorder
daarmee een dienstverlenende houding van het ambtelijk apparaat.

2 Vraag het College om in een verbeterplan aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan
de volgende punten met als doel de terugkoppeling naar aanleiding van signalen te
verbeteren:
o Het onderscheid tussen verschillende momenten bij de terugkoppeling (bij
ontvangst, bij langere doorlooptijden en bij afsluiting).
o De aansluiting in de communicatie bij de verwachtingen van de inwoner, rekening
houdend met het feit dat de inwilliging van een wens niet altijd zichtbaar is voor
de persoon die het signaal heeft afgegeven. Een adequate terugkoppeling leidt
tot meer tevredenheid bij de inwoner, zelfs indien zijn wensen niet worden
ingewilligd.
o De mogelijkheid om in de digitale omgeving ruimte te geven voor de inwoner om
aan te geven of en hoe zij verder geïnformeerd willen worden.
3 Vraag het college in kaart te brengen welke investeringen in ICT en personeel nodig zijn
om terug te koppelen naar de inwoners over de behandeling van hun signalen op een
manier die past bij de wens van de inwoners, en neem een besluit over die investeringen.
B. Het college te verzoeken, mede aan de hand van het debat in het politiek forum van 15 juni
2020 en de raad van 22 juni 2020, een voorstel aan de raad te doen voor de uitwerking van
aanbeveling 4 en 5 van de Rekenkamercommissie en de raad hiermee in staat te stellen haar
controlerende rol in te nemen.
4 Laat het politiek debat niet afhangen van incidenten, maar voer als gemeenteraad
periodiek het gesprek met het college over de prestaties rondom de behandeling van
signalen:
o Stel indicatoren vast aan de hand waarvan het gesprek gevoerd kan worden over
de dienstverlening. Te denken valt hier aan aantallen, doorlooptijd, tevredenheid
etc.
o Zorg ervoor dat deze indicatoren zowel de politieke discussie scherpen als het
ambtelijk handelen op de werkvloer weerspiegelen en kunnen sturen.
o Maak budget vrij voor voorzieningen die het college in staat stellen om de feiten
in relatie tot de indicatoren te presenteren waardoor een constructief gesprek
mogelijk wordt, juist wanneer incidenten zich voordoen (want waar
gecommuniceerd wordt, zullen die er altijd zijn).
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Maak bovenstaande afspraken zo concreet mogelijk.
o Leg vast welke informatie wanneer door het door het College wordt aangeleverd
en spreek af hoe vaak en wanneer de rapportages over de behandeling van
signalen aan de Raad zullen worden aangeboden.

6 Vraagt het college in september 2020 de Raad te voorzien in een overzicht van alle
maatregelen die tot nu toegezegd zijn en de stand van zaken van de fase van
implementatie en/of uitvoering.
8. ODWH zienswijze begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
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- Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst West-Holland.
- De financiële effecten van de begroting 2021 te betrekken bij de 1e bestuursrapportage 2020.
9. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2020
Een aantal fracties uit kritische kanttekeningen bij het voorliggende voorstel. Deze gaan met
name over de beslissingsmacht die komt te liggen bij de uitvoerder van de verordening. Daarnaast
vraagt een aantal fracties of het mogelijk is besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen tot na
de zomer zodat eventueel gekeken kan worden naar een gezamenlijke aanpak met Leiden.
Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat de gemeente heel zorgvuldig om gaat met het
instrument wanneer het voorstel aangenomen wordt. Wethouder Binnendijk deelt mede dat
Leiderdorp zelfstandig een besluit over het voorstel kan nemen en hiervoor geen afstemming
nodig is met Leiden. De wethouder geeft aan dat besluitvorming nodig is om het hiaat in de
huidige wetgeving te dichten.
Het voorstel 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. Daarmee besluit de raad:
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van de Afstemmingsverordening Participatie,
IOAW en IOAZ Leiderdorp 2016.
10. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2020
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1 De GIG2020 (mutatiedatum 10-03-20) inclusief bijbehorende grondexploitaties en financiële
investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke projecten.
2 De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per 01-01-2020 en het
op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskredieten vast te stellen:
- Mauritskwartier – Kavel M (€ 273.332,-)
- Bospoort Zuid (-/- € 2.823.890,-)
- Fietsbruggen en -paden W4’ ( -/- € 1.257.513,-)
3 De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor Overige ruimtelijke
projecten per 01-01-2020 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskredieten
vast te stellen:
- Amaliaplein (€ 914.036,-)
- Driemaster (€ 750.487,-)
4 Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Amaliaplein, ten gunste van de
reserve bouw- en grondexploitaties (€ 250.000,-).
5 Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Driemaster, ten gunste van de
reserve bouw- en grondexploitaties (€ 150.000,-).
6 Akkoord te gaan met verlaging van de voorziening voor Bospoort Zuid (€ 4.766) en verlaging
van de voorziening voor Fietsbruggen en -paden (€ 1.552.894) en deze mutaties te
verrekenen met de reserve bouw- en grondexploitaties.
7 De begrotingswijziging voor het jaar 2020 inzake de GIG 2020 vast te stellen.
8 Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.
11. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering van 24 juni 2020
Ter voorbereiding op het AB van 24 juni 2020 bespreekt de raad de stukken en annotaties.
De raad spreekt met name over het transformatiefonds , de positieve saldi en de mogelijke
terugvloeiing richting de gemeenten. AB lid Jeroen Hendriks (D66) geeft aan dat Holland Rijnland
werkt aan een regionale strategie in relatie tot duurzaam wonen en werken, waarvoor de
terugvloeiingen naar de gemeenten gebruikt kunnen worden.
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Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat het gebruikelijk is bij Holland Rijnland dat
eventuele overschotten gebruikt worden voor nieuwe projecten. Aangemerkte resultaten uit
2019 wordt nu bij verzocht overgeheveld te worden naar 2020 zodat het alsnog uitgegeven kan
worden.
12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad verzoekt het college om samen met de griffie de lijst van moties en toezeggingen
nauwkeurig te bekijken en op te schonen.
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 25 mei 2020 wordt vastgesteld.
14. Vaststellen besluitenlijst raad 20 april 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.
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