
Kort verslag RAAD 25 mei 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.

De voorzitter vermeld verhindering van de heer Bos (CDA), de heer  Bruggeman (LPL), de heer 
Langenberg (LPL) en de heer Schmidt (PvdA).

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van agendapunt 17.Motie Vreemd aan de Orde 
van de Dag - Opvang van alleenstaande kinderen van het eiland Lesbos.

3. Mededelingen
De heer Verwers (VVD) geeft een terugkoppeling over de Auditcommissie van 19 mei 2020. Hij 
deelt mede dat de deadline voor de jaarrekening gehaald zal worden, de Kadernota binnenkort 
naar de raad gezonden wordt en dat er gesproken is over de relatie Rekenkamercommissie en 
Auditcommissie. Voor dit laatste onderwerp is een extra Auditcommissie op 10 juni gepland. 

Vanuit het college wordt een toelichting gegeven op de huidige situatie in Leiderdorp met 
betrekking tot de Coronacrisis. Er wordt gemeld dat kleine ondernemers gesteund worden door 
de gemeente, er een stijging van WW-uitkeringen te zien is en de situatie op de scholen in 
Leiderdorp goed gemonitord wordt. Daarnaast geeft het college aan dat de Corona spoedpost 
komend jaar blijft bestaan en wordt de situatie rondom de zorg en opvang van Corona patiënten 
toegelicht.  

4. 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. 

a) Het voorstel de geheimhouding ten aanzien van de bijlagen 1a, 1b, 2, 3, 4 en 5 van het 
Raadsvoorstel GIG 2020 te bekrachtigen, wordt zonder stemming aangenomen.

b) Het voorstel de geheimhouding ten aanzien van de brief van het college dd. 13 mei 2020 te 
bekrachtigen, wordt zonder stemming aangenomen.

5. Vragenronde  
Er zijn geen vragen die behandeld dienen te worden. 

6. Concept Regionale Energie Strategie zienswijze
De raad bespreekt de ingediende amendementen en gaat daarna over tot stemming over de 
amendementen en het voorstel in geheel. 

Amendement A –Waterstof wordt zonder stemming  aangenomen. 
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Amendement B-Geen gedwongen zonnepanelen wordt zonder stemming aangenomen waarbij de 
leden van de fracties van de ChristenUnie-SGP (1), GroenLinks (3) en PvdA (2) vragen om 
aantekening in het verslag dat dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd.

Amendement C-Woonlastenneutraliteit wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden 
van de fractie van de PvdA (2) vragen om aantekening in het verslag dat dat zij geacht willen 
worden te hebben tegengestemd.

Amendement D- Aandacht voor de natuur wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden 
van de fractie PvdA (2) vragen om aantekening in het verslag dat dat zij geacht willen worden te 
hebben tegengestemd. 

Amendement E-Windambitie wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de 
fractie PvdA (2) vragen om aantekening in het verslag dat dat zij geacht willen worden te hebben 
tegengestemd.

Amendement G-Zon op particuliere daken wordt zonder stemming aangenomen.

Het voorstel met de aangenomen amendementen wordt zonder stemming aangenomen. 
Daarmee besluit de raad: 

1. De wensen-en bedenkingenlijst ten aanzien van de concept-RES mee te geven.

7. Bestemmingsplan Groene Hartcentrum 
De VVD fractie bevraagt het college over de gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone en 
informeert naar gesprekken met de provincie Zuid-Holland over het in stand houden ervan. Het 
college, wethouder Binnendijk informeert de raad dat nog niet duidelijk is of de 
gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone nog een jaar intact blijft. Zodra de gesprekken met 
de provincie op gang komen, zal de raad geïnformeerd worden. 
De fracties van de VVD en GroenLinks bevragen het college over de voorgenomen aanlegsteigers 
binnen het bestemmingplan en de faciliteiten hieromtrent. Het college, wethouder Binnendijk, 
laat weten dat naar eventuele faciliteiten gekeken wordt mocht de situatie rondom de 
aanlegsteigers hier om vragen.  

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve

wijzigingen bestemmingsplan "Groene Hart Centrum Leiderdorp".
2. Het bestemmingsplan "Groene Hart Centrum Leiderdorp" met

planidentificatiecode NL.IMRO.0547.BPInfocentrum-VA01 gewijzigd vast te stellen.
3. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro.

8. Rekenkamercommissie rapport Woningbouwopgave Leiden en Leiderdorp 
De technische vragen van GroenLinks worden mondeling door het college, wethouder Joosten, 
beantwoord. De wethouder geeft aan dat gesprekken met Leiden over uitwerkingen van de 
aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamercommissie nog moet worden gestart. Daarbij 
wordt de kanttekening gemaakt dat het rapport zich met name richt op de Leiderdorpse 
woningbouw situatie en Leiden in dit proces al veel stappen ondernomen heeft. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie
“Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp”, gelet op de reactie van het college van 15 
november 2019 en gelet op het aanvullend schrijven van de Rekenkamercommissie d.d. 5 maart 
2020:
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A. Op grond van de aanbevelingen die zowel betrekking hebben op Leiden als op 
Leiderdorp, voor de specifieke situatie van Leiderdorp als volgt focus aan te brengen:

1. Het college te verzoeken alle beleidskaders rondom het woonbeleid bij elkaar 
te voegen en een discussie over prioriteiten in de gemeenteraad voor te bereiden,
2. daarbij de belangrijkste dilemma’s/keuzemogelijkheden van uw Raad uit te 
drukken aan de hand van de in het rapport beschreven 9 criteria,
3. hierbij waar zinvol te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak.
4. Het college te verzoeken u periodiek te informeren over de ontwikkelingen 
rondom de woonopgave in relatie tot de door u gestelde kaders en waar nodig 
raadsbesluiten tot bijsturing voor te bereiden.
5. Bij besluitvorming rondom individuele projecten uit te zoomen naar deze 
algemene beleidskaders en prioriteiten; en daarnaast het College te vragen de 
keuzes die bij individuele projecten zijn gemaakt te verantwoorden binnen die 
kaders.
6. Het college te verzoeken bij projectvoorbereiding (het moment van) de inbreng 
van de raad en de inbreng van belanghebbenden en betrokkenen passend vorm te 
geven en een degelijk participatieprocesontwerp deel uit te laten maken van de 
voorstellen aan uw raad.

B. Het college te verzoeken in afstemming met de raadsgriffie het gestelde onder A uit 
te werken in een procesvoorstel, waarin ook actieve betrokkenheid van de raad 
wordt geborgd.

9. Holland Rijnland zienswijze begroting 2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Een zienswijze vast te stellen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende brief.

10. VRHM zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
In te stemmen met het indienen van de zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2021 van 
de Veiligheidsregio Hollands Midden.

11. BSGR zienswijze begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Een zienswijze vast te stellen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende brief.

12. Servicepunt71 zienswijze ontwerpbegroting 2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 van Servicepunt71 zoals opgenomen in 
bijlage 6 bij het raadsvoorstel.

13. RDOG zienswijze begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021
De raad bespreekt het door de fracties van  de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP ingediende 
amendement (F). 

De raad bevraagt het college over het programma RDOG2024 en de businesscase die daarmee 
gemoeid zijn. Het college, wethouder Binnendijk geeft aan vertrouwen te hebben in de 
organisatie van de RDOG en daarnaast geen bezwaar te hebben tegen het voorliggende 
amendement om een steviger zienswijze vanuit Leiderdorp in te dienen. 
GroenLinks stelt voor op korte termijn een informatiebijeenkomst te houden met de 
woordvoerders RDOG over het programma RDOG2024. Wethouder Binnendijk geeft aan dit een 
goed idee te vinden en voorgesteld wordt om samen met de griffie naar een geschikte datum 
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voor de week van 1 juli 2020 te komen. De informatiebijeenkomst zal in het teken staan van de 
zienswijze, de financiën en andere zaken. 

Amendement F- Programmaplan RDOG2024, wordt zonder stemming aangenomen waarbij de 
leden van de PvdA (2), GroenLinks (3) en de LPL (2) vragen om aantekening in het verslag dat dat 
zij geacht willen worden te hebben tegengestemd. 

Het voorstel met aangenomen amendement wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee 
besluit de raad:
De volgende visie op het programma RDOG2024 en zienswijze ten aanzien van de 
begrotingswijziging 2020 en de Begroting voor 2021 van de Regionale Openbare 
Gezondheidsdienst Hollands Midden (RDOG HM) naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van 
de begrotingswijziging 2020 en de Begroting voor 2021 van de Regionale Openbare 
Gezondheidsdienst Hollands Midden (RDOG HM) door het Algemeen Bestuur. Wel wil de raad het 
bestuur van de RDOG HM dringend meegeven om de in de zienswijzebrief opgenomen 
aandachtspunten in acht te nemen.

14. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De overzichten van openstaande moties en toezeggingen worden vastgesteld. Hierbij worden de 
door het college als afgedaan te beschouwen voorgestelde moties en toezeggingen ook door de 
raad als afgedaan vastgesteld en worden de door college en griffie voorgestelde nieuwe 
afdoeningsdata overgenomen. 

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

Toezegging 19/62 nieuwe afdoeningsdatum wordt 22 juni 2020
Toezegging 19-52 nieuwe afdoeningsdatum wordt najaar 2020
Toezegging 19-61 wethouder komt met nieuwe afdoeningsdatum
Toezegging 19/51 nieuwe afdoeningsdatum wordt 22 juni 2020
Toezegging 19/63 toezegging wordt afgedaan
Motie 36 nieuwe afdoeningsdatum wordt 22 juni 2020
Motie 19/41 nieuwe afdoeningsdatum wordt september 2020
Motie 23 nieuwe afdoeningsdatum wordt 22 juni 2020
Motie 19/44 motie wordt afgedaan
Motie 38 wethouder komt met nieuwe afdoeningsdatum

15. Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken van 25 mei 2020 wordt vastgesteld.

16. Vaststellen besluitenlijst raad 20 april 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

17. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag - Opvang van alleenstaande kinderen van het eiland 
Lesbos
De fracties van de PvdA en GroenLinks dienen de motie vreemd aan de orde van de dag – opvang 
van alleenstaande kinderen van het eiland Lesbos – in en lichten deze toe. De overige fracties 
reageren op de ingediende motie. 
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De motie wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de fractie VVD (4) vragen om 
aantekening in het verslag dat dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd. 

18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.
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