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Kort verslag RAAD 26 april 2021 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering van de 
gemeenteraad in Leiderdorp.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Mededelingen  
De heer Verwers (VVD) geeft de raad vanuit zijn rol als voorzitter van de auditcommissie een 
terugkoppeling over de laatste vergadering van de commissie. Hij deelt mede dat de commissie 
gesproken heeft over de GIG 2021 en over de evaluatie van de Rekenkamercommissie. Beide 
zaken komen te zijner tijd terug op de raadsagenda.  
De burgemeester, Laila Driessen, deelt de raad mede hoe de lintjesregen in Leiderdorp verlopen 
is. Daarnaast geeft zij aan dat er tijdens Koningsdag op 27 april 2021 digitale feestelijkheden 
plaatsvinden die door Unity worden uitgezonden.  

 
4. Inspreekrecht 

Er zijn geen insprekers. 
 

5. Vragenronde 
Actualiteitsronde (de gestelde vragen zijn terug te lezen in het raadsinformatiesysteem) 

• Actualiteitsvraag CDA (Medea Hempen) over de bijstand en giften. 
Wethouder Binnendijk geeft aan dat de gemeente Leiderdorp staat voor maatwerk en een 
humaan beleid waarbij kleine giften passen binnen de kaders en toegestaan zijn. De 
wethouder geeft aan dat het college positief staat tegenover een onderzoek om te kijken hoe 
landelijk een eenduidig en duidelijk beleid gemaakt kan worden. De raad wordt hierover nog 
nader geïnformeerd. Tot die tijd is het de praktijk dat de gemeente coulance biedt rondom 
bijstand en giften.  

 

• Actualiteitsvraag GroenLinks en PvdA (Bob Vastenhoud en Joyce van Reijn) over de 
dierenambulance naar aanleiding van brief 4 op de lijst ingekomen stukken. 
Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat het geen wettelijke taak van de gemeente is om 
wilde dieren op te vangen. Bovendien is daar geen budget voor. Opvang van wilde dieren is de 
verantwoordelijkheid van de provincie en het Rijk. Deze twee overheden zijn daarover met 
elkaar in discussie. De wethouder geeft daarnaast aan dat Leiderdorp de dierenambulance 
niet financieel zal ondersteunen. In reactie op de beantwoording geeft de heer Vastenhoud 
van GroenLinks aan een motie Vreemd aan de Orde van de Dag in te willen dienen aan het 
eind van de agenda bij agendapunt 15.  

 

• Actualiteitsvraag D66 (Jeroen Hendriks) over Parkeeroverlast naar aanleiding van brief 10 op 
de lijst ingekomen stukken.  
Wethouder Joosten geeft aan onderzoek te willen doen naar waar het advies vandaan komt 
om in Leiderdorp gratis te parkeren wanneer mensen een bezoek brengen aan Leiden.  

 

• Actualiteitsvraag VVD (Martine Breedveld) over Revitaliseringsplan Oranjewijk, Doeskwartier-
West naar aanleiding van brief 27 op de lijst ingekomen stukken. 
Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat de gemeente bezig is met een intensief 
participatietraject in de Oranjewijk. Er is een grote groep inwoners uit de wijk die deel zal 
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nemen in zogenoemde meedenksessies. Op basis van die sessies wordt een concept ontwerp 
voor de wijk gemaakt. De wethouder nodigt de schrijvers van de ingezonden brief van harte 
uit deel te nemen aan dit soort sessies. De wethouder benadrukt dat er tot nu toe alleen 
schetsen liggen en dat er een zorgvuldig proces doorlopen zal worden.  

 

• Actualiteitsvraag LPL (Hugo Langenberg) over Participatietraject hoogbouwvisie 
Welke locaties hebben de interesses van die partijen.  
Wethouder Joosten geeft aan dat de locaties die de interesse hebben van ontwikkelaars om 
hoogbouw te realiseren de volgende zijn: het oude KPN gebouw op de Lijnbaan, de A4 zone 
(voormalige kerk), Wereldhave en ook over de Pinksterbloem wordt gesproken.  

 

• Actualiteitsvraag LPL (Hugo Langenberg) over Park Agthoven. 
Wethouder Van Woudenberg geeft aan deze vraag te betrekken bij de eerder gestelde 
schriftelijke raadsvragen van het CDA.  

 

• Actualiteitsvraag VVD (Brigitte van Elburg) over de WMO huishoudelijke zorg en aanbieders 
Jeugdzorg. 
Wethouder Binnendijk geeft aan de raad binnen afzienbare tijd te informeren over de 
maatregelen om de toestroom aan aanvragen huishoudelijke ondersteuning te verminderen. 
Daarbij geeft de wethouder aan ook het kabinetsbesluit hierover te willen afwachten.  
Wethouder Binnendijk geeft aan dat de Taskforce tot doel heeft grip te vergroten op het 
sociaal domein. Na de zomer wordt er een rapport gepubliceerd namens de Taskforce. Op de 
kortere termijn zal de raad een brief ontvangen over de stand van zaken.  
Op de vraag over de incidentele gelden Jeugdzorg 2021 (613 miljoen vanuit het Rijk) geeft de 
wethouder aan dat het bedrag een derde is van het bedrag wat gemeenten jaarlijks te kort 
komen. Daarnaast is het bedrag incidenteel terwijl het tekort structureel is.  

 
Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO) 
De schriftelijke raadsvragen 2021-023 CDA Park Agthoven (Medea Hempen) zijn ingediend op 15 
april en de schriftelijke raadsvragen 2021-024 VVD Coronasteun maatregelen (Martine Breedveld) 
zijn ingediend op 19 april. De antwoorden worden binnen een termijn van 28 dagen verwacht.  

 
6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing 

 Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:  
De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen ten aanzien 
van de bijlagen 1a, 1b, 2, 3, 4 en 5 van het Raadsvoorstel GIG 2021, aangezien het een belang 
betreft ex artikel 10 lid 2b van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 
7. VRHM zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2022  

Het voorzitterschap wordt overgenomen door de plaatsvervangend voorzitter van de Raad, 
mevrouw Hofman-Züter. 
 
De voorzitter deelt mede dat mevrouw van der Stelt (CDA) de vergadering verlaat bij de 
beraadslaging en stemming over dit agendapunt vanwege persoonlijke betrokkenheid. Dat is 
conform artikel 26 van het reglement van orde van de raad.  
 
De technische vragen van de VVD zijn beantwoord. De heer Verwers geeft aan dat de 
beantwoording niet geheel bevredigend is en de VVD vragen houdt over waarom de VRHM 
bijvoorbeeld bestemmingsreserves aanhoudt. De heer Verwers stelt voor als raad gebruik te 
maken van het aanbod van de portefeuillehouder, mevrouw Driessen, om een vragenuurtje te 
organiseren met de VRHM. In het presidium van 17 mei wordt dit voorstel besproken.  
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 Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:  
De zienswijze aangaande de Ontwerp Programmabegroting 2022 aan het DB van de VRHM 
kenbaar te maken middels bijgevoegde (concept-)brief. Hiervan is de strekking: 
Leiderdorp blijft aandringen op transparantie en tijdigheid, daar waar het gaat om de 
werkzaamheden en uitgaven van de VRHM. Ook wordt vastgehouden aan het uitgangspunt om 
ten behoeve van het sluitend maken van het meerjarenbeeld, een beroep te doen op de VRHM en 
wordt vastgehouden aan eerder voorgestelde taakstelling. 
 

8. Liquidatie Stichting OBSG 
 Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:  

 In te stemmen met de liquidatie van de stichting OBSG per 1 mei 2021. 
 

9. Verlenging aanstelling accountant 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:  
1. De benoeming van Publieke Sector Accountants BV als accountant voor de controle van de 
jaarrekening te verlengen voor het jaar 2022. 

 
10. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2021 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:  
1. De GIG2021 (mutatiedatum 17-03-21, geregistreerd onder Z/21/115725/237105) 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 01-01-2021 en 
het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskredieten vast te stellen: 
- Bospoort Zuid (-/- € 2.837.374,-) 

3. Akkoord te gaan met het afsluiten van de onderstaande grondexploitaties voor W4 en het 
resultaat ten laste/gunste te brengen van de reserve bouw- en grondexploitaties per 31-
12-2020: 
- Fietsbruggen en -paden W4 ( -/- € 1.268.776,-) 
- Mauritskwartier – Kavel M (€ 297.338,-) 

4. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor Overige ruimtelijke 
projecten per 01-01-2021 en het op basis van dit resultaat bijgestelde 
uitvoeringskredieten vast te stellen: 
- Amaliaplein (€ 449.576,-) 
- Driemaster (€ 662.702,-) 

5. Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Amaliaplein, ten gunste van 
de reserve bouw- en grondexploitaties (€ 125.000,-). 

6. Akkoord te gaan met de winstneming uit de grondexploitatie Driemaster, ten gunste van 
de reserve bouw- en grondexploitaties (€ 125.000,-). 

7. Akkoord te gaan met verhoging van de voorziening voor Bospoort Zuid (€ 13.484) en deze 
mutatie te verrekenen met de reserve bouw- en grondexploitaties. 

8. De begrotingswijziging voor het jaar 2021 inzake de GIG 2021 vast te stellen. 
9. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

 
Begrotingswijziging bij GIG2021: 
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11. Benoeming burgerraadslid Overduin  
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:  
Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode: 
- de heer S. Overduin (PvdA)  
 

12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen 
De raad stelt de overzichten van moties en toezeggingen vast. Daarbij worden de volgende 
aanpassingen gemaakt:  
- Toezegging 2020 10-012. De afdoeningsdatum wordt gezet op Q4 2021. 
- Toezegging 2020 10 016. De toezegging wordt afgedaan. 
- Toezegging 2020 07 009. De toezegging wordt afgedaan. 
 
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 LPL geeft aan brief 21-028 Participatietraject hoogbouwvisie 210408 graag bespreken in het 
politiek forum. Dit wordt geagendeerd in het presidium van 17 mei 2021. 
De heer Langenberg van de LPL stelt voor om in het politiek forum in mei formeel afscheid te 
nemen van vertrekkend burgerraadslid Mentink van de VVD.  

 
De lijst ingekomen stukken van 26 april 2021 wordt vastgesteld. 

 
14. Vaststellen besluitenlijst raad 29 maart  2021 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

15. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Hart voor (de) dieren(ambulance) 
De motie Vreemd aan de Orde van de Dag is ingediend door de fracties van GroenLinks (Bob 
Vastenhoud) en PvdA (Joyce van Reijn). De indieners verzoeken het college een eenmalige 
bijdrage in de kosten van de Stichting ter Ondersteuning Dierenambulance-Vogelasiel Regio 
Leiden te doen van € 7.500. 
 
De fracties van D66 en VVD staan sympathiek tegenover de motie maar hebben een aantal 
vragen. De ChristenUnie-SGP en CDA geven aan de motie nu niet te kunnen steunen – alleen de 
LPL geeft aan de motie te steunen. De fracties van D66, VVD, ChristenUnie-SGP en CDA stellen de 
indieners vragen over de keuze voor de eenmalige bijdrage terwijl de vraag structureel is. 
Daarnaast vindt men dat er geen precedentwerking in de hand gewerkt moet worden. Het Rijk en 
de provincie zijn op dit moment in overleg over wie hier verantwoordelijkheid neemt en 
financieel bijdraagt. In het najaar van 2021 wordt een landelijk besluit verwacht. Op het voorstel 
van D66 om tegen die tijd de motie nog eens te bespreken wordt door de hele raad positief 
gereageerd.  
De indieners trekken de motie in en geven aan bij Stichting ter Ondersteuning Dierenambulance-
Vogelasiel Regio Leiden na te vragen hoe acuut de financiële problemen zijn. Afhankelijk daarvan 
wordt de motie opnieuw ingediend in juni 2021 of in het najaar. stichting  
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.  

 
 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

