
Kort verslag  RAAD 27 januari 2020

1. Opening 
De voorzitter vermeldt een bericht van verhindering van Roeland Schmidt (PvdA). 

2. Vaststellen agenda
Aan de agenda toegevoegd zijn twee agendapunten:
 De Motie Vreemd aan de Orde van de Dag nummer 1, ingediend door de PvdA en de LPL, over 

de Leidse Ringweg Noord met betrekking tot de maximale snelheid.
 De Motie Vreemd aan de Orde van de Dag nummer 2, ingediend door GroenLinks, over de 

vestiging van Babydump aan de Baanderij. 

Naar aanleiding van de behandeling in het forum van 20 januari, gaat de raad akkoord met het 
van de agenda halen van twee agendapunten. 
 Agendapunt 9 Rekenkamerrapport Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp
 Agendapunt 13 Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 gemeente 

Leiderdorp

3. Mededelingen
De heer Verwers (VVD) informeert de raad als voorzitter van de auditcommissie over de stand van 
zaken met betrekking tot  de bevindingen van de accountant van Leiderdorp over het door de 
accountant van Servicepunt71 niet kunnen afgeven van de benodigde Assurance verklaring voor 
de controle van SP71, en de mogelijke meerkosten hiervoor voor Leiderdorp. De heer Verwers 
deelt mede dat de leden van de auditcommissie hierover  zeer kritisch zijn en een gesprek hebben 
aangevraagd bij het bestuur van SP71. Over de uitkomsten van een nog plaats te vinden 
bestuurlijk overleg met SP71 wordt de auditcommissie op 11 februari op de hoogte gesteld. 

4. Vragenronde  
 Raadsvraag 48 GL Baanderij vestiging Baby Dump beantwoord

Deze vraag wordt behandeld bij het agendapunt 20. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 1 
Babydump op de Baanderij. 

 Raadsvraag 2020-001 GL Plantsoen Cor Gordijnsingel en Engelendaal
De heer Vastenhoud (GroenLinks) vraagt de wethouder of de bewonerscommissie betrokken 
is (geweest) bij de opzet van de beplanting. Wethouder Van Woudenberg geeft aan hier 
vanuit te gaan en na te vragen of dit ook daadwerkelijk goed gebeurt. 

 Raadsvraag 2020-002 D66 Jeugdhulp gemeentelijke toegang
Deze vraag wordt behandeld bij agendapunt 7. Jeugdhulp gemeentelijke toegang. 

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
De raad besluit unaniem:
De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen ten aanzien 
van de brief van het college d.d. 15 januari 2019 (Z/19/089769/179049) met bijlagen over locatie 
Doesmeer, met uitzondering van bijlage 3 (grondprijzenbrief 2019), aangezien het een belang 
betreft ex artikel 10 lid 2b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

6. Mobiliteitsvisie 
Er zijn twee amendementen ingediend. In het eerste amendement, ingediend door de LPL, wordt 
een aanpassing voorgesteld in één van de beslispunten waarbij het woord “streefbeeld” gewijzigd 
wordt in het woord “inspiratiebeelden”, verwijzend naar de kaartbeelden. In het tweede 
amendement, ingediend door D66, wordt een tekstwijziging voorgesteld op pagina 19 van de 
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mobiliteitsvisie. Hiermee worden bestaande zebra’s in woonwijken gehandhaafd, ook wanneer er 
groot onderhoud plaatsvindt. Discussies over handhaving van zebra’s zullen dan alleen aan de 
orde komen wanneer de verkeerssituatie ter plekke wezenlijk verandert. 

Het amendement van de LPL wordt met een tekstwijziging in het amendement unaniem 
aangenomen. Het amendement van D66 wordt unaniem aangenomen. 

De raad besluit unaniem:

Het mobiliteitsbeleid, zoals verwoord in de mobiliteitsvisie Bereikbaar en op Weg, voor de 
komende 10 jaar uit te stippelen door:

1. Vijf overkoepelende (generieke) doelstellingen in relatie tot mobiliteit voor 2030 vast te 
stellen, te weten Duurzaamheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, inclusiviteit en 
gezondheid.

2. Zeven mobiliteitsdoelen voor 2030 vast te stellen, te weten
A. Een verkeersnetwerk met het juiste verkeer op de juiste plek
B. Duurzame modaliteiten
C. Minder gebiedsvreemd autoverkeer
D. Beter openbaar vervoer
E. Volledig netwerk voor langzaam verkeer
F. Bereikbare stedenbouwkundige ontwikkelingen
G. Herkenbaar en veilig

3. De uitgangspunten (het beleidskader) voor het mobiliteitsbeleid vast te stellen met inherent 
een prioritering van mobiliteitsbeleid ten behoeve van meest kwetsbare verkeersdeelnemers.
3.1 Fiets en voetganger voorop: uitgewerkt in de nota Langzaam Verkeer en door 

actualisering van de bestaande Fietsnota 2012-2022
3.2 Huidige openbaar vervoer behouden en waar mogelijk uitbreiden: inzet is om deze

uitgangspunten mee te geven aan de provincie bij de nieuwe OV concessie.
3.3 Autoverkeer meer buitenom en over hoofdroutes.
3.4 Bij nieuwbouw eerst bewegen dan bouwen; dit principe is kader stellend voor nieuwe

ruimtelijke ontwikkelingen.
3.5 Verleiden tot gewenst gedrag
3.6 De basis op orde, een herkenbare uniforme inrichting voor weggebruikers en gebruik van

duurzame materialen.
4. In te stemmen met:

De kaartbeelden in de mobiliteitsvisie die als inspiratiebeelden zijn weergegeven.
5. De volgende deelnota’s af te wachten:

5.1 De nota Circulatie betreft het verkeersnetwerk van hoofdroutes (GOW’s) en wijkwegen 
(grijze wegen) voor gemotoriseerd verkeer. Daar waar relevant zijn in de hoofdroutes ook 
fietsroutes en kruisingen van hoofdfietsroutes met het autoverkeer meegenomen. De 
nota Circulatie wordt als eerste opgesteld omdat door aanpassingen en 
structuurmaatregelen voor het autoverkeer ruimte ontstaat voor het inpassen van 
ontbrekende schakels in hoofdfietsroutes.

5.2 De nota Langzaam verkeer betreft het netwerk voor fietsers en voetgangers. Naast 
actualisering van het vigerend Fietsbeleid worden primaire en secundaire fiets- en 
voetgangersroutes vastgesteld op basis van het aanvullen van de netwerken. Door 
regionale dan wel lokale ontbrekende schakels in het netwerk aan te duiden wordt een 
fijnmazig netwerk gerealiseerd.

5.3 De nota Parkeren waarbij het bestaande parkeerbeleid wordt geactualiseerd en duurzame
aspecten zoals deelauto’s en het stimuleren van elektrische vervoermiddelen worden
meegenomen.

5.4. De nota Openbaar Vervoer.
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6. In Mobiliteitsvisie op pagina 19 de tekst:
“ De bestaande zebra’s in woonwijken worden gehandhaafd totdat er (groot) onderhoud 
plaatsvindt aan de betreffende weg. “
Te wijzigen in:
“ De bestaande zebra’s in woonwijken worden gehandhaafd, ook bij groot onderhoud aan de 
betreffende weg. Alleen als de situatie ter plekke wezenlijk anders is dan ten tijde van de 
aanleg van de zebra, kan deze na overleg met de raad en inwoners verwijderd worden.”

7. Jeugdhulp gemeentelijke toegang
De raad spreekt haar dank uit voor het stuk en de aanpassingen die zijn gemaakt in het voorstel 
naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit de raad. Wethouder Binnendijk reageert 
hierop en onderstreept nogmaals de aandachtspunten (continuïteit van zorg, keuzevrijheid, 
ontschotting, monitoring) die eerder door het forum en de raad naar voor zijn gebracht. De 
wethouder geeft aan dat de aanbestedingsprocedure morgen zal starten.

Toezegging: het college, wethouder Binnendijk, zegt toe - naar aanleiding van een vraag van D66 
over Jeugdhulp gemeentelijke toegang of er momenten komen waarbij de raad wordt 
geïnformeerd over de resultaten van monitoring – de raad op gezette tijden te informeren over 
het proces. 

De raad besluit unaniem: 
1 Het kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021 vast te 

stellen.

8. Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
De raad besluit unaniem:
In te stemmen met het Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in Samenhang, 
en de geformuleerde zienswijze middels bijgesloten brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden kenbaar te maken.

9. GEANNULEERD Rekenkamerrapport Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp
Het agendapunt wordt niet door de raad behandeld.

10. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken 
De raad besluit unaniem:

1 Het periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken vast te stellen.

11. Omgevingsdienst West-Holland 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 Het 
Het amendement, ingediend door de VVD, waarin wordt voorgesteld een extra alinea toe te 
voegen aan de zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen, wordt unaniem vastgesteld. 

De raad besluit unaniem:
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1 In te stemmen met het indienen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2019 en 
de 1ste begrotingswijziging 2020 van de Omgevingsdienst West-Holland.

12. Omgevingsdienst West-Holland 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH 
De raad besluit unaniem:

1 In te stemmen met de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst West-Holland.

2 In te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging met ingang van de dag na 
datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wijzigingsbesluit wordt 
bekendgemaakt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

13. GEANNULEERD Verordening naamgeving en nummering  (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp
Het agendapunt wordt niet door de raad behandeld.

14. Decembercirculaire 2019 en herstelbesluit Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
De raad besluit unaniem:

1 gelet op de Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds de begrotingswijziging 2020 als 
volgt vast te stellen;

2 gelet op de Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds in te stemmen met een éénmalige
resultaatafhankelijke toevoeging aan de reserve duurzaamheid voor € 237.098 in 2019

3 gelet op de Septemberwijziging 2019 Gemeentefonds in te stemmen met een éénmalige
resultaatafhankelijke onttrekking aan de behoedzaamheidsreserve uitkering 
gemeentefonds van twee keer € 472.951 is totaal € 945.902 in 2019.

15. Benoeming lid auditcommissie 
De raad besluit unaniem:

1 Te benoemen tot lid van de auditcommissie voor de duur van de huidige raadsperiode:
- Jeannette Hofman-Züter (GroenLinks)

16. 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. Het college zal voor de raad van 2 maart 2020 voor de resterende 
openstaande moties en toezeggingen een nieuwe afdoeningsdatum voorstellen aan de raad. 

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

17. Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken van 27 januari 2020 wordt vastgesteld. 
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De PvdA vraagt de wethouder Van Woudenberg om de raad mee te nemen in het proces en de 
ontwikkelingen rondom de warmtevoorziening in de Oranjewijk en Doeskwartier West (brief 02 
op LIS 27 januari 2020). De wethouder komt hier bij de raad op terug. 

 
18. Vaststellen besluitenlijst raad 16 december 2019 en raad 13 januari 2020

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

19. Motie Vreemd aan de orde van de Dag 1
De PvdA en de LPL dienen de Motie Vreemd aan de Orde van de Dag in over de Leidse Ringweg 
Noord en de maximale snelheid op de Oude Spoorbaan. Hierin wordt opgeroepen het 
Leiderdorps standpunt - een maximum snelheid van 50 km/h – uit te dragen. 

Een meerderheid van de raad wil de discussie hieromtrent voeren wanneer het voorstel 
Kaderbesluit Leidse Ring Noord geagendeerd wordt in de raad van maart 2020.  

Na een korte schorsing wordt de motie door de PvdA niet ter stemming gebracht en aangehouden 
om eventueel op een later moment in te dienen. 

20. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 2
GroenLinks dient de Motie Vreemd aan de Orde van de Dag over de vestiging van Babydump aan 
de Baanderij in. 

Een meerderheid van de raad geeft aan dat het te vroeg in het proces is om hierover te spreken. 
Er wordt, ook door de wethouder Joosten, aangegeven dat de gebiedsvisie voor de Baanderij nog 
niet rond is waarmee het nu niet aan de raad is om over eventuele een bestemmingswijziging te 
spreken. De wethouder geeft aan dat iedere vestigingsaanvraag die de gemeenten ontvangt voor 
vestiging op de Baanderij door de gemeente wordt beoordeeld en gekeken wordt of het binnen 
het bestemmingsplan past. Hierbij zijn ontheffingen of afwijkingen van het bestemmingplan niet 
aan de orde. 

GroenLinks trekt de motie in en hij wordt niet in stemming gebracht. 

21. Sluiting
Bart Hoenen, fractievoorzitter van de VVD deelt de raad mede dat hij zijn raadslidmaatschap en 
daarmee ook fractievoorzitterschap van de VVD opzegt. Hij neemt afscheid van de raad. Zijn 
opvolger Frank van Noort zal in de raad van 2 maart 2020 beëdigd worden als raadslid. Het 
fractievoorzitterschap zal worden overgedragen aan Martine Breedveld. 

De voorzitter van de raad, burgemeester Driessen, en toekomstig fractievoorzitter Martine 
Breedveld richten woorden van dank aan vertrekkend raadslid Bart Hoenen. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.
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