
Kort verslag RAAD 7 juni 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 raad stemt in met het afvoeren van agendaput 9: Omgevingswet naar aanleiding van het 

Politiek Forum van 31 mei en stemt ook in met het toevoegen van agendapunt 17, een motie 

Vreemd aan de Orde van de Dag. 

De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 

3. Mededelingen 

De voorzitter geeft complimenten aan alle organisaties die geholpen hebben bij het in goede 

banen leiden van de drukte bij het voetbal (RCL) en de vaccinatielocatie afgelopen weekend.

Daarnaast deelt de burgemeester mee dat zij samen met de griffie het presidium zal 

voorstellen om de volgende vergadercyclus fysiek te gaan vergaderen.

4. Inspreekrecht

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

5. Vragenronde

Actualiteitsronde (Gestelde vragen zijn terug te lezen in het RIS)

 Actualiteitsvraag GroenLinks over HBOL 
Wethouder Joosten geeft aan dat gezien de ontwikkelingen tussen corporaties en 
huurdersvertegenwoordiging over de prestatieafspraken, wat nu onder de rechter is, 
de gemeente formeel geen positie kan nemen. Dit neemt niet weg dat de gemeente 
wel informele stappen onderneemt om de situatie te verbeteren. De wethouder 
benadrukt dat op andere terreinen dan de prestatieafspraken de verschillende 
partijen wel met elkaar in gesprek blijven.

 Actualiteitsvraag PvdA over grondhandel in de Boterhuispolder 
Wethouder Joosten antwoordt namens het college dat er geen wijzigingen in beleid 
zijn geweest en er zijn voor zover het college weet geen partijen in Leiderdorp die nu 
of in de toekomst woningbouw in de Boterhuispolder willen toestaan.

 Actualiteitsvraag GroenLinks over groene stroom
Wethouder Van Woudenberg antwoordt dat het genoemde artikel verouderd is en 
de gemeente sinds 2019 gebruik maakt van groene stroom.

Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)

De aanvullende schriftelijke raadsvragen 2021-026 VVD “gemeente speuren anoniem op 

social media” (Frank van Noort) zijn naar tevredenheid beantwoord. 2021-027 CDA “Park 

Agthoven (Vervolg)” zijn gesteld op 21 mei 2021 en de antwoorden worden binnen de 

termijn van 28 dagen verwacht.

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/07-juni/20:30


6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. De heer Langenberg geeft hierbij aan dat 

hij dit onder protest doet. 

Hiermee besluit de raad: de door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd 

te bekrachtigen ten aanzien van de brief van het college van 2 juni 2021 

(Z21/11765/240375), aangezien het een belang betreft ex artikel 10  lid 2b van de Wet 

Openbaarheid van Bestuur.

7. Integrale Visie laadinfrastructuur
Er is een amendement ingediend door de fracties van CDA, D66 en GroenLinks. De indieners 
verzoeken de tekst van het voorstel zo aan te passen, dat er alleen gebruik gemaakt kan 
worden van marktpartijen die groene stroom bieden voor laadpalen. 

Er is ook een raadsbrede motie ingediend. Alle fracties verzoeken het college om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn rondom het opladen van elektrische voertuigen 
vanuit eigen woningen, experimenten hierin toe te staan, de resultaten te communiceren 
naar de inwoners toe en wanneer dit succesvol blijkt, dit op te nemen in de volgende 
integrale visie laadinfrastructuur.

Alle fracties spreken hun steun uit voor het raadsvoorstel, het amendement en de motie. Het 
college is verheugd over de steun en adviseert positief over het amendement en de motie. 

Het amendement wordt unaniem zonder stemming aangenomen (21 stemmen).

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 
Daarmee besluit de raad: De Integrale visie laadinfrastructuur gemeente Leiderdorp vast te 
stellen met de volgende wijziging:
Aan de tekst in paragraaf 6.2 op pagina 17 een passage toe te voegen dat we alleen 
marktpartijen gebruiken, die groene stroom leveren. De tekst wordt dan als volgt: "Openbare 
laadlocaties worden in openbaar gebied geplaatst en (een deel van) de parkeerplaatsen 
wordt gereserveerd voor het opladen van elektrische auto's. Hierdoor neemt de druk op de 
openbare ruimte verder toe. We willen het laadnetwerk in Leiderdorp verder laten groeien 
waarbij we vraagvolgend willen blijven zijn door het open-marktmodel toe te blijven passen. 
Leiderdorp stimuleert dat meer marktpartijen stroom aanbieden in Leiderdorp, maar laat 
alleen nieuwe marktportijen toe, die groene stroom leveren."

De motie wordt unaniem zonder stemming aangenomen.

8. Verordening Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) Leiderdorp 2021-2022

Omdat er op verzoek van het Politiek Forum een wijziging is geweest licht wethouder Van 

Woudenburg deze toe. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen is er een revisieversie 

toegevoegd aan de stukken bij het RIS.

Enkele fracties spreken hun waardering uit over de doorvoering van deze wijzigingen. 

Het amendement wordt unaniem zonder stemming aangenomen (21 stemmen).

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 

Daarmee besluit de raad: De verordening ‘Regeling Reductie Energieverbruik Woningen 



Leiderdorp 2021-2022’ vast te stellen.

9. Omgevingswet: adviesrecht en participatie bij buitenplanse afwijkingen van omgevingsplan

Dit agendapunt vervalt.

10. ODWH Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 

Hiermee besluit de raad: in te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 

Omgevingsdienst West-Holland.

11. RDOG zienswijze Begroting 2022 en 2e businesscase RDOG 2024

De VVD had technische vragen gesteld, welke inmiddels naar tevredenheid zijn beantwoord. 

 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 

Hiermee besluit de raad: De volgende zienswijze ten aanzien van de concept 

programmabegroting voor 2022 van de Regionale Openbare Gezondheidsdienst Hollands 

Midden (RDOG HM) en de visie op de tweede business case van het programma RDOG2024 

naar voren te brengen middels bijgevoegde (concept)brief: De gemeenteraad van Leiderdorp  

ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting voor 

2022 van de Regionale Openbare Gezondheidsdienst Hollands Midden (RDOG HM) door het 

Algemeen Bestuur. Welwil de raad het bestuur van de RDOG HM dringend meegeven om de 

in de zienswijzebrief opgenomen aandachtspunten in acht te nemen.

12. Servicepunt71 zienswijze Ontwerpbegroting 2022

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 

Hiermee besluit de raad: in te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van 

Servicepunt71.

13. Benoeming Burgerraadslid Den Outer

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 

Daarmee besluit de raad: Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige 

raadsperiode:

- de heer S. den Outer (CDA)

14. Vaststellen Moties en Toezeggingen

De raad stelt de overzichten van moties en toezeggingen vast. Daarbij worden de volgende 

aanpassingen gemaakt: 

- Toezegging 27. 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

15. Lijst ingekomen stukken 

De lijst ingekomen stukken van 7 juni 2021 wordt vastgesteld. 

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


16. Vaststellen besluitenlijst vorige raad

De besluitenlijst de raad van 1 juni 2021 volgt een volgende vergadering.

17. Motie vreemd aan de Orde van de Dag: Steun motie VNG “Zonder geld geen gemeenten 

(raden in verzet)”

De motie Vreemd aan de Orde van de Dag is ingediend door de fracties van GroenLinks, PvdA 

en LPL. De indieners dragen het college op om bij de ALV van de VNG van 16 juni a.s. de 

bijgevoegde motie ‘Zonder geld geen gemeenten’ mede in te dienen. 

Meerdere fracties staan positief tegenover het idee achter het voorstel, maar wijzen erop 

dat er inmiddels een uitspraak is geweest van een onafhankelijke commissie welke het Rijk 

sommeert de totale bijdrage voor het sociaal domein voor alle gemeenten met anderhalf 

miljard te verhogen. Daarnaast schrikken meerdere fracties van de sancties waartoe 

opgeroepen wordt. Er is wel behoefte aan een signaal vanuit Leiderdorp tijdens de ALV van 

de VNG om aan te geven dat er behoefte is aan structureel meer geld. Het college bij monde 

van wethouder Binnendijk antwoordt dat de toegezegde incidentele bijdrage van het Rijk de 

motie achterhaald maakt. Daarnaast stelt de wethouder dat het huidige demissionaire 

kabinet niet in staat is structureel geld toe te zeggen. Dit is aan een nieuw kabinet. De 

wethouder zegt toe bij het VNG congres initiatieven te steunen die samen met een nieuw 

kabinet structurele oplossingen beogen.

De motie wordt door de indieners ingetrokken.

18. Sluiting

De voorzitter sluit de raadsvergadering om 21:33 uur. 
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