
AGENDA RAAD 12 JULI 2021

20.00 UUR 
Voorzitter: Laila Driessen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Ze merkt op dat publiek 
de vergadering wegens de corona-maatregelen alleen online kunnen volgen.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van agendapunt 17, een bijeenkomst 
voor gemeenteraden in de Leidse regio en agendapunt 22, een Motie Vreemd aan de 
Orde van de Dag, ingediend door de LPL over de Gevaarlijke situatie Spanjaardbrug-
Splinterlaan. 

3. Mededelingen 
De raad staat stil bij het overlijden van dhr. Wim Kruidenier 

4. Afscheid van raadslid Ü. Guney
De voorzitter richt een woord van afscheid tot dhr. Guney.

5. Toelating tot de raad en beëdiging raadslid Van Boxsel
Het benoemen van raadsleden is een aangelegenheid van de voorzitter van het centraal 
stembureau, de burgemeester. De heer Van Boxsel heeft de benoeming aanvaard en zijn 
geloofsbrieven zijn samengesteld. De voorzitter van de commissie geloofsbrieven, de heer 
McDaniel (PvdA) deelt mede dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden.

De raad besluit unaniem: 
Dhr. J. van Boxsel (D66) toe te laten als lid van de raad van de gemeente Leiderdorp.

Na toelating tot de raad legt de heer Van Boxsel de belofte af. 

6. Benoeming burgerraadsleden Van Ulden en Güney 
De raad besluit unaniem: 
Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode:
- Mevrouw M. van Ulden (D66)
- De heer Ü. Güney (D66)

In het politiek forum van 13 september zal de beëdiging plaatsvinden.

7. Inspreekrecht
Er is 1 inspreker, die het woord krijgt tijdens agendapunt 11. 

8. Vragenronde
 Actualiteitsronde
Mevr. Balak (LPL) vraagt het college of het mogelijk is ervoor te zorgen dat de recent 
ingezamelde afgeschreven afvalcontainers ter beschikking gesteld kunnen worden aan 
hulpbehoevende organisaties of personen. Wethouder Van Woudenberg zegt toe dit te 
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zullen doen.
Dhr. Langenberg (LPL) vraagt of het mogelijk is een tijdelijk zebrapad aan te brengen op 
de Galluslaan. Wethouder Joosten stelt dat dit helaas niet kan, maar geeft aan dat 
bebording en weg bewijzering wel extra nadruk zal krijgen, voordat scholen weer gaan 
beginnen. 
Dhr. Bos (CDA) vraagt het college naar toenemende parkeerdruk voor bewoners van de 
Zijldijk en het Zijlkwartier. Wethouder Joosten antwoord dat dit uitgebreid aan bod zal 
komen tijdens het bespreken van de parkeernota, in het najaar. 

 Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)
Raadsleden kunnen als beantwoording van schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO) heeft 
plaatsgevonden in de raadsvergadering vragen om nadere inlichtingen over het gegeven 
antwoord.
 Schriftelijke raadsvragen 2021-027 CDA Park Agthoven (vervolg) 210521 beantwoord

Mevrouw Hempen geeft aan dat ze ontevreden is met de antwoorden, omdat er 
twee verschillende situaties geschetst worden in beide antwoorden. Wethouder Van 
Woudenberg zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag hoe dat kan. 

 Schriftelijke raadsvragen 2021-028 D66 Bodycams BOA's 210628
De vragen zijn nog niet beantwoord.

 Schriftelijke raadsvragen 2021-029 VVD Groenonderhoud wijken 210705
De vragen zijn nog niet beantwoord. GroenLinks zou graag enkele technische vragen 
willen toevoegen. Deze komen schriftelijk. 

9. 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 raad daartoe besluit. 

Er zijn geen stukken waar geheimhouding op bekrachtigt moesten worden.

10. Pinksterbloem Nota van Uitgangspunten Herontwikkeling locatie
De raad besluit unaniem: 

 De Nota van uitgangspunten Herontwikkeling locatie Pinksterbloem (bijlage 1) vast te stellen.

11. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord-tracédeel Engelendaal
Er is een inspreker, hij geeft de raad mee niet alleen te denken in modellen, maar ook 
rekening houden met de menselijke mat voor de inwoners van Leiderdorp.

De fracties bevragen het college op een aantal punten en geven aandachtspunten mee. Het 
college, wethouder Joosten, beantwoordt de vragen vanuit de raad. 

De raad besluit unaniem:
1) In aansluiting op het geactualiseerde Kaderbesluit Leidse Ring Noord het 

Uitvoeringsbesluit Engelendaal vast te stellen met daarin de volgende uitganspunten:
a) het kruispunt Oude Spoorbaan – Engelendaal wordt compacter vormgegeven en 
geoptimaliseerd waarbij de bypass vervalt en meer ruimte ontstaat voor de inpassing van 
fietspaden en een fietstunnel onder het Engelendaal en de doorstroming van het 
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autoverkeer en (H)OV verbetert;
b) met de uitvoering van het tracédeel Engelendaal wordt de bestaande 
Dwarswateringbrug vervangen;
c) als onderdeel van de werkzaamheden wordt ook het fietspad langs de Willem de 
Zwijgerlaan vanaf het kruispunt met de Sumatrastraat in Leiden tot de gemeentegrens 
met Leiderdorp geconstrueerd en verbreed, waarbij de verbreding op de Zijlbrug wordt 
uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland;
d) de benodigde geluidsmaatregelen bestaan uit het toepassen van geluidsreducerend 
asfalt en het toepassen van groene begroeide schermen. Bij bushaltes worden deze 
schermen transparant (glas) uitgevoerd ten behoeve van de sociale veiligheid.

2) In te stemmen met het investeringsbudget van €20.257.165 voor de uitvoering van het 
tracédeel Engelendaal;

3) In te stemmen met de bijdrage van €300.00 voor de kosten van de uit te voeren 
maatregelen aan de damwand bij de Zijlstroom.

 
12. Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020

De raad besluit unaniem:
1) De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 
(Bijlage 1) vast te stellen;
2) Het bestemmingsplan ‘Polder Achthoven 2020’. Als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG01 (bijlage 2 t/m 4) gewijzigd vast te stellen.  Het 
verzoek aan de raad is de Nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan 
Polder Achthoven 2020 vast te stellen.

13. Economisch Beleidsplan 2021-2026
De raad besluit unaniem:
Het economisch beleidsplan 2021-2026, ‘Samen werken aan een toekomstbestendige 
economie’ vast te stellen. 

14. Benoeming leden Raad van Toezicht stichting PROOLeiden-Leiderdorp
De raad besluit unaniem:
1) Mevrouw J.I. van Werkhoven met terugwerkende kracht per 1 april 2021 voor een 
periode van 4 jaar te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting PROOLeiden-
Leiderdorp;
2) Mevrouw S. Doorson met terugwerkende kracht per 1 april 2021 voor een periode 
van 4 jaar te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting PROOLeiden-
Leiderdorp.

15. Jaarstukken 2020 
Mevrouw Hofman-Zuter stelt naar aanleiding van de jaarstukken en het besprokene in het 
politiek forum voor om het ambitieniveau van de gemeente te bespreken in de 
auditcommissie. Het college, wethouder Binnendijk licht de situatie toe en antwoord daarbij 
dat er inderdaad over het ambitieniveau gesproken dient te worden. 

De raad besluit unaniem:
1) Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 vast te stellen;
2) Het jaarrekeningresultaat 2020 van €274.074 positief toe te voegen aan de algemene 
reserve. 
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16. 1e Bestuursrapportage 2021
De raad besluit unaniem:
1) gelet op de 1e Bestuusrapportage 2021 de begrotingswijziging voor het jaar 2021 als 
volgt vast te stellen;
2) Kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van €254.300,-;
3) Kredieten af te voeren voor een bedrag van €226.349,-.

17. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
De raad besluit unaniem:
Het periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken vast te stellen.

 
18. 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 het college 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

19. Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken van 12 juli 2021 wordt vastgesteld. 

20. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

21. Raadsbijeenkomst Leidse regio in september
Om invulling te geven aan de motie “Samenwerken in de Leidse regio: nu doorpakken!” stelt 
het college voor om een raadsbijeenkomst te organiseren voor de regio op 29 september.

Na enkele vragen en opmerkingen vanuit de raad antwoord wethouder Van Woudenberg dat 
het programma met grote zorg is samengesteld naar strekking van de motie. Er wordt 
gestreefd naar de aanwezigheid van drie tot vier raadsleden per gemeente, maar veel staat 
of valt ook met de geldende coronamaatregelen. 

22. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag gevaarlijke situatie Spanjaardsbrug-Splinterlaan
Deze motie Vreemd aan de Orde van de Dag Spanjaardsbrug is ingediend door de LPL (Hugo 
Langenberg), PvdA (Olaf McDaniel) en GroenLinks (Bob Vastenhoud). De indieners verzoeken 
het college maatregelen te nemen om de situatie op korte termijn veiliger te maken.

De indieners geven aan dat ze de motie willen intrekken en mogelijk na de zomer opnieuw in 
stemming te brengen, mits het college een toezegging doet de situatie zo snel mogelijk te 
verbeteren. 

Het College doet de toezegging om de maatregelen zoals voorgesteld te monitoren en dit 
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terug te koppelen aan de raad. 

Toezegging:
Het college, wethouder Joosten, zegt toe de verkeerssituatie rondom de Spanjaardbrug op 
korte termijn te verbeteren en de raad hierover te informeren.

23. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:13 uur. 
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