
Kort verslag RAAD 20 december 2021

20.30 UUR 
Voorzitter: Laila Driessen

1. Opening
De voorzitter vermeldt bericht van verhindering van mevrouw Breedveld van de VVD.

2. Vaststellen agenda
Er is een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag aangekondigd over voorwaarden 
coronasubsidie voor culturele aanbieders. Deze motie zal aan het eind van de vergadering 
behandeld worden en wordt daarmee agendapunt 20.

3. Mededelingen  
De heer Verwers van de VVD rapporteert kort over de auditcommissie van 14 december 
2021. De heer Van Noort van de VVD koppelt kort terug over de commissie regiozaken van 2 
november 2021. In deze commissievergadering is onder andere gesproken over 
Rekenkamerrapport Verbonden partijen. Na het te nemen raadsbesluit hierover in januari 
2022 zal de commissie verder gaan met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Ook 
geeft de heer Van Noort aan dat de commissie komt met een voorstel om regiobreed een 
aantal thema’s uit te werken, als vervolg op de bijeenkomst van de raden uit de Leidse regio 
op 25 september 2021. 

Wethouder Binnendijk deelt mede dat het overgrote deel van de aandeelhouders van 
Aliander net als Leiderdorp – met instemming van de raad van Leiderdorp - akkoord is gegaan 
met een converteerbare obligatielening aan Aliander. Hiermee heeft Aliander bijna 600 
miljoen opgehaald, wat betekent dat er voor Leiderdorp een zeer klein bedrag bijkomt om 
aan het streefbedrag van 600 miljoen te komen. 

Wethouder Van Woudenberg deelt mede dat op 15 december 2021 de raad tijdens een 
informatiesessie geïnformeerd is door Holland Rijnland over een 150 kv electriciteitsstation 
in de Leidse regio. De brief van het college van 9 december over de uitbreiding 
transportcapaciteit van het elektriciteitsnet in Holland Rijnland en de bijlagen van Liander en 
Tennet zijn geheim verklaard door het college. Het college verzoekt de raad nu de 
geheimhouding te bekrachtigen tot en met 27 december 2021 ondanks het feit dat de 
inhoud van de brief en bijlagen al in het Leids Dagblad hebben gestaan. De raad gaat hiermee 
akkoord en zal de geheimhouding onder agendapunt 6 bekrachtigen. 

4. Inspreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor dit agendapunt. 

5. Vragenronde
Actualiteitsronde
 Actualiteitsvragen van D66 over het vertrek van de Jumper & Action van de 

Baanderij. Prachee van Brandenburg van D66 wil graag van het college weten of er 
alternatieven zijn voor de vestigingen van de Jumper en de Action en wat de 
gemeente eventueel voor deze vestigingen kan doen. De heer Vastenhoud van 
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GroenLinks vraagt het college waarom de handhaving na het bericht dat de 
vestigingen moeten sluiten, lang op zich heeft gewacht. De heer Langenberg van de 
LPL vraagt hoe het kan dat het vorige college van Leiderdorp toestemming heeft 
gegeven voor het openen van deze vestigingen toentertijd terwijl dat niet volgens 
het bestemmingsplan was. 
Wethouder Joosten geeft aan dat de toestemming indertijd gegeven is aan de 
vestigingen omdat gemeend werd dat het mogelijk zou zijn en toegestaan zou 
worden door de provincie. Dit alles in samenspraak met de Action en de Jumper. 
Uiteindelijk, na alle mogelijke juridische stappen, is recent pas een definitief besluit 
genomen – de provincie houdt vast aan de provinciale bestemmingsplanregels - en is 
er een handhavingsverzoek gekomen. Dat moet het college uitvoeren. Er is met de 
Action en Jumper gekeken naar alternatieven. Die zijn er helaas in Leiderdorp niet. 
Dit hele proces heeft geen gevolgen voor andere bedrijven op de Baanderij. 

 Actualiteitsvragen van de VVD over de Corona-subsidieregels voor 
cultuurorganisaties. Deze vraag wordt betrokken bij het agendapunt 20 Motie 
Vreemd aan de Orde van de Dag. 

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 2021-035 CDA Uithuisplaatsing kinderen toeslagenaffaire 
211025. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 Schriftelijke raadsvragen 2021-039 D66 vertrek Jumper & Action van de Baanderij 
211214. Beantwoording volgt. 

6. Geheimhouding bekrachtiging/ opheffing
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Op grond van artikel 25 Gemeentewet en artikel 10 van de Wet Openbaarheid van bestuur 
(WOB). De door het college opgelegde geheimhouding tot en met 27 december 2021 te 
bekrachtigen ten aanzien van de bijlage van de Raadsinformatiebrief, aangezien het een 
belang betreft ex artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

7. Verordening Jeugdhulp 2022
Naar aanleiding van het politiek forum van afgelopen maandag en de vragen van mevrouw 
Hempen van het CDA is bijlage 2 Toelichting verordening Jeugdhulp aangepast en 
toegevoegd aan de stukken in het RIS. Ook zijn de technische vragen van D66 en het CDA 
beantwoord en is er een memo toegevoegd aan de stukken waarin de overige vragen vanuit 
het politiek forum in behandeld worden.

De LPL, mevrouw Balak dient een amendement in waarin wordt voorgesteld dat het mogelijk 
is om het PGB ook met terugwerkende kracht in te laten gaan. Wethouder Binnendijk geeft 
aan dat het amendement overbodig is en dat het al mogelijk is met terugwerkende kracht 
het PGB in te laten gaan. Daarop trekt de LPL het amendement in. 
Mevrouw Balak vraagt de wethouder om eind 2022 de raad te informeren over hoe de 
nieuwe verordening in de praktijk werkt. 
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Op vragen van de VVD, mevrouw Van Elburg, geeft wethouder Binnendijk aan dat het college 
nadenkt over uitbreiding van de taken van Incluzio in het kader van het onderwijs. Mevrouw 
Hempen bevraagt de wethouder over de genoemde toetsing van inkomens in artikel 4 lid 3. 
De wethouder geeft aan dat het college niet van plan is de inkomens te toetsen maar dat 
gekeken zal worden of het PGB inkomen is of dat er ook ander inkomen is. Het PGB is 
namelijk niet bedoeld als inkomen maar als aanvulling. Onder andere op vragen van 
mevrouw Van Reijn van de PvdA geeft de wethouder aan, zoals eerder in het politiek forum 
ook is gedaan, dat allereerst naar een adequate oplossing wordt gekeken en daarna pas naar 
kosten. Op aanhoudende vragen over de verhouding tussen adequate oplossingen en kosten 
van aanbieders, van met name de PvdA, zegt de wethouder toe de toelichting op de 
verordening aan te passen en deze aan de raad voor te leggen. 

Toezegging: 
Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe de raad een gewijzigde toelichting bij de 
Verordening Jeugdhulp gemeente Leiderdorp 2022 te doen toekomen zodat deze in de 
raadsvergadering van 31 januari 2022 vastgesteld kan worden. 

De beraadslagingen maken onderdeel uit van de besluitvorming. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
vast te stellen de Verordening Jeugdhulp gemeente Leiderdorp 2022

8. Financiële Verordening 2022
Het raadsbrede amendement wordt zonder stemming, unaniem, aangenomen (20 
stemmen). 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De "Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het 
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente 
Leiderdorp" vast te stellen.

9. Doorlichting Reserves en Voorzieningen 2021
Het raadsbrede amendement wordt zonder stemming, unaniem, aangenomen (20 
stemmen). 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1 - In te stemmen met de uitkomsten van de doorlichting reserves en voorzieningen 2021 en 
daarmee met de volgende wijzigingen;
a. De reserves in te delen naar algemene reserves en bestemmingsreserves en het 

onderscheid naar bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven en 
bestemmingsreserves overig te laten vervallen.

b. De looptijd van de reserve implementatiekosten omgevingswet opnieuw vast te stellen, 
tot uiterlijk 31 december 2023. 

c. De naam van de reserve egalisatie exploitatielasten te wijzigen in: reserve ter dekking 
van kapitaallasten.

d. Het gespaarde bedrag voor de vervangingsinvesteringen van Alecto van € 270.000 toe te 
voegen aan de algemene reserve en de jaarlijkse toevoeging van € 67.500 om te zetten 
naar een toevoeging aan de behoedzaamheidsreserve.
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e. Met ingang van 2027 een krediet vervangingsinvesteringen Alecto in het MIP op te 
nemen. 

f. De reserve informatiebeleidsplan op 31 december 2023 laten vervallen. 
g. Het gedeelte ter afdekking van de kapitaallasten van de reserve IBOR onder te brengen in 

de reserve ter dekking van kapitaallasten. 
h. Bij de reserve IBOR de doelstelling aanpassen naar: Reserve ter dekking van aanvullend 

groot onderhoud of renovatiewerken in de openbare ruimte die o.a. voortvloeien uit de 
actualisatie van de beheerplannen. 

i. Bij de reserve IBOR een plafond in te stellen van € 1.000.000.
j. De doelstelling van de reserve omgevingsvergunning te wijzigen in: Egaliseren van baten 

of lasten van de producten met betrekking tot de omgevingsvergunningen om 
werkzaamheden over het jaar (bijv. toezicht) heen te kunnen bekostigen.

k. Het uitvoeren van een éénmalige storting van € 1.000.000 in de voorziening 
pensioenoverdrachten wethouders voor de lopende pensioenverplichtingen ten laste 
van de algemene reserve. 

l. Het jaarlijkse budget voor de lopende pensioenverplichtingen in de exploitatie af te 
voeren en dit bedrag toe te voegen aan de  behoedzaamheidsreserve.  

m. Bij de voorziening herplantfonds bomen de signaalwaarde vast te stellen op € 100.000.
n. Bij de voorziening Riolering de doelstelling aanpassen naar: De voorziening is gevormd 

door van derden verkregen middelen met een specifiek doel. Die middelen zijn verkregen 
via de rioolheffing en daarmee anticiperen we in de dekking van toekomstige 
investeringen in rioleringen. Met deze voorziening beogen we op die manier een 
gelijkmatig verloop van de rioolheffing. 

2. De begrotingswijziging 2021 en wijziging meerjarenraming vast te stellen;

10. Decemberwijziging 2021 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. de begrotingswijziging voor het jaar 2021 en 2022 vast te stellen als volgt;

 
Programma
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Meedoen in Leiderdorp 163.396 -454.948 244.048 -2.048 107.000 0 107.000 0
2 Aantrekkelijk Leiderdorp -78.000 0 78.000 0 0 0 0 0
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 142.024 0 75.452 -22.000 75.452 0 75.452 0
Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhead, VPB en onvoorzien 0 0 3.719 0 3.719 0 3.719 0
Saldo van baten en lasten 227.420    -454.948   401.219    -24.048     186.171    -           186.171    -           
Mutatie reserves 446.754 -100.000 0 -377.171 0 -186.171 0 -186.171

2021 2022 2023 2024

Resultaat 119.226 0 0 0
nadeel neutraal neutraal neutraal

2. kennis te nemen van de wijziging van de meerjarenraming bij dit besluit;
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Programma
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Meedoen in Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aantrekkelijk Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 1.000.000 0 -88.919 0 -88.919 0 -88.919 0
Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhead, VPB en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 1.000.000   -            -88.919      -            -88.919      -            -88.919      -            
Mutatie reserves 3.903.569 -4.903.569 88.919 0 88.919 0 88.919 0

2021 2022 2023 2024

Resultaat 0 0 0 0
neutraal neutraal neutraal neutraal



3. kredieten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 326.861 met dekking van € 
295.000 en een krediet te verlagen met € 60.000.

11. SP71 Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging 4 2021 Servicepunt71.
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Als zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging te geven:
De raad van de gemeente Leiderdorp ziet geen belemmeringen ten aanzien van het 
vaststellen van de ontwerpbegrotingswijziging 4 zoals opgenomen in de 2e Tertaalrapportage 
2021 Servicepunt71

12. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2022
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De geactualiseerde belastingverordeningen 2022 in de voorkomende gevallen met inbegrip 
van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen:
1. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
2022;
2. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022;
3. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022;
4. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022;
5. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022;
6. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022;
7. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022;
8. Verordening op de heffing en invordering van leges 2022.

13. Aanwijzing van categorieën van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. De lijst van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor de raad als 
adviseur wordt aangewezen (bijlage 1) vast te stellen.
2. De lijst van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie 
verplicht wordt gesteld (bijlage 1) vast te stellen.

14. Herbenoemingsbesluit voorzitter commissie regionale samenwerking
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Aan te wijzen als voorzitter van de commissie regionale samenwerking voor de duur van één 
jaar:
- de heer Frank van Noort (VVD)

15. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Binnendijk en Van Woudenberg
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De heer D.C.W. Binnendijk, met ingang van 13 januari 2022, ontheffing te verlenen van het 
vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp voor de duur van de huidige 
raadsperiode.

16. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. Het periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken vast te stellen.
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17. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad stelt het overzicht van moties en toezeggingen vast. Het volledige overzicht van 
moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken. 
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De afdoeningsdata voor de toezeggingen 2021-09 001 Samenwerking bedrijfsvoering Leidse 
regio en 2021 09 001 Presentatie DVO bedrijfsvoering Leidse regio worden gezet op eind 
januari 2022.

18. Lijst ingekomen stukken
De Lijst ingekomen stukken van 20 december 2021 wordt vastgesteld met de volgende 
wijziging: de brieven 21-093 Rekenkamerrapport Verbonden Partijen reactie van het college 
211208 en 21-097 Reactie op rapportage Rekenkamercommissie Herplantfonds bomen brief 
van het college 211216 krijgen categorie 2 ‘betrekken bij besluitvorming’. 

19. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
De besluitenlijst van 22 november 2021 wordt vastgesteld. 

20. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 
De motie wordt zonder stemming, unaniem, aangenomen (20 stemmen). Daarmee besluit de 
raad:
Het college te verzoeken om de voorwaarden zodanig te versoepelen dat de eis van het 
gebruiken van 25% van hun eigen vermogen vervalt zodat culturele aanbieders die te maken 
hebben met extra kosten en gemiste inkomsten in aanmerking komen voor subsidie;
Het college te verzoeken om de regeling in 2022 te continueren.

21. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur.
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