
Kort verslag RAAD 5 juli 2021

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze eerste fysieke 
vergadering sinds september 2020 van de gemeenteraad in Leiderdorp. Er zijn berichten van 
verhindering van de leden Balak en Van Reijn.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen 
 De heer Verwers (VVD) geeft vanuit zijn rol als voorzitter van de auditcommissie een 

terugkoppeling uit de auditcommissie van 29 juni 2021 waarin met de accountant is 
gesproken over de jaarrekening 2020.

 Wethouder Binnendijk deelt mee dat er vanmiddag onder embargo belangrijke 
informatie is binnengekomen die raadsleden kunnen inzien. Daarnaast herinnert hij 
de raad aan de raadsbijeenkomst Jeugdhulp Leidse regio van woensdag 7 juli. 

4. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hiermee besluit de raad: de door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd 
te bekrachtigen ten aanzien van de bijlagen 1 t/m 7 bij de Benoeming leden Raad van 
Toezicht stichting PROOLeiden- Leiderdorp, aangezien het een belang betreft ex artikel 10 lid 
2b van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

5. Financiële Kadernota 2022-2025
Tijdens deze raadsvergadering behandelt de raad de opgestelde kadernota 2022-2025

Vanwege het feit dat bij de behandeling van de kadernota de uitgangspunten voor de 
begroting worden vastgesteld, heeft de gemeenteraad aangegeven ook algemene 
beschouwingen te willen houden bij de kadernota. Tijdens de algemene beschouwingen 
geven de fracties aan wat zij vinden van de door het college van burgemeester en 
wethouders aangeboden kadernota. Daarna volgt de reactie van het college en aan het eind 
van de vergadering neemt de raad een besluit. De algemene beschouwingen zijn terug te 
zien via Raad 05 juli 2021 19:30:00, Gemeente Leiderdorp (raadleiderdorp.nl)

De fracties lichten in hun algemene beschouwingen hun visies op de uitgangspunten voor  de 
begroting en het meerjarenbeeld toe. Het college antwoordt bij monde van wethouder 
Binnendijk op vragen dat er in de toekomst ook gekeken zal worden naar inkomsten, mocht 
de gemeente voor nieuwe bezuinigingen komen te staan. Er ontstaat een discussie over 
bepaalde reclames aan de snelweg en de maatschappelijke gevolgen hiervan. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De financiële kadernota 2022-2025 vast te stellen en daarmee in te stemmen met:
- de uitgangspunten voor de begroting 2022 en het meerjarenbeeld;
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- de verlegging van de precariobelasting voor de gebruikers van woningen naar de 
afvalstoffenheffing en voor gebruikers van niet-woningen naar de rioolheffing;

- de reserve reiniging over een tijdvak van 20 jaar voor een totaalbedrag van € 3 
miljoen in te zetten om het verschil tussen de gewenste en de werkelijke 
dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht te dekken;

- de overige mutaties per programma, algemene dekkingsmiddelen en overhead;
- de investeringsvoornemens in het onderdeel investeringen.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.
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