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Kort verslag RAAD 25 januari 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 toevoegen van agendapunt 14. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 
over verwachtingen in participatieprocessen. 
 
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en inspreekrecht 
De heer Schmidt van de PvdA deelt mede vragen te zullen indienen over de landelijke toeslag 
affaire en mogelijke gevallen hiervan in Leiderdorp.  
 
Wethouder Binnendijk deelt mede dat Leiderdorp sinds januari 2020 aangesloten bij de BSGR en 
dat alle debiteuren van vóór die datum ondergebracht zijn bij een incassobureau. De gemeente 
heeft echter signalen ontvangen dat de communicatie van het betreffende incassobureau richting 
inwoners niet vlekkeloos verloopt. Daarnaast geeft de wethouder aan dat het bestand met 
debiteuren dat onder gebracht is bij het incassobureau onder de loep genomen zal worden ter 
controle op juistheid van gegevens. De raad zal hierover op de hoogte gehouden worden. Op 
verzoek van onder andere de heer Langenberg en de heer McDaniel zal de gemeente naar alle 
inwoners die contact hebben gehad met het incassobureau een brief sturen met informatie over 
hoe de zaken aangelopen zullen worden.  
 
De burgemeester deelt mede dat de voorbereidingen voor de komende Tweede 
Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 in volle gang zijn. Er worden maatregelen getroffen zodat 
alle inwoners van Leiderdorp hun stem kunnen uitbrengen. De burgemeester benoemd de 
maatregelen met betrekking tot de stemlocaties, de mogelijkheid om per brief te stemmen, de 
mogelijkheid voor ouderen om gespreid over een aantal dagen te stemmen, de inzet van een 
mobiel stembureau voor zorginstellingen en een verruiming van het stemmen per volmacht.  
Daarnaast doet de burgemeester nogmaals de oproep aan raadsleden en anderen om zich aan te 
melden als stembureau lid.  
  
3a.    Actualiteiten Coronacrisis 
Burgemeester deelt de recente ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis en aangepaste 
maatregelen.  
- Sinds het ingaan van de avondklok in Nederland zijn de avonden in Leiderdorp rustig 

verlopen. Vanaf komende week zal in Leiderdorp sprake zijn van twee fte extra 
handhavingscapaciteit.  

- Afgelopen week is er een kleine uitbraak is geweest van Corona bij één van de 
thuiswerkorganisaties.  

- Door gewijzigde ministeriele regeling is een aantal zaken gewijzigd met betrekking tot de 
verkoop van goederen door winkeliers. 

- De GGD vraagt een vaccinatielocatie in Leiderdorp. De gemeente is in gesprek met de GGD 
voor een geschikte locatie. Eind maart zal de locatie in gebruik moeten zijn.  

- Er is een regionale communicatie strategie vastgesteld die vanuit de veiligheidsregio zal 
worden gecommuniceerd.  
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- Vanuit de gemeente Leiderdorp is er een interne Corona adviesgroep voor waar inwoners 
terecht kunnen met vragen over Corona en vaccinatie. Deze is te bereiken via 
info@leiderdorp.nl.   

 
4. Vragenronde 

• Raadsvraag 2021-001 LPL Bijstandsuitkeringen Leiderdorp 
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

• Raadsvraag 2021-002 LPL Vervolgvraag Wereldhave 
Deze vragen worden betrokken bij agendapunt 6. Herinrichting Statendaalder. 

• Raadsvraag 2021-003 GL Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod 
Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte 
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 
Na een aanvullende vraag van het CDA geeft wethouder Van Woudenberg aan dat het 
college besluit over het niet gebruiken van chemische middelen en dit ook meldt aan alle 
partners waar de gemeente mee samenwerkt.  

• Raadsvraag 2021-004 CDA Jongeren en Corona 
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.  
Wethouder Binnendijk komt schriftelijk terug op de vraag van het CDA hoe in te spelen op 
mogelijke wachtlijsten in gespecialiseerde en basis GGZ.  

• Raadsvraag 2021-005 CDA Brandveiligheid 
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

• Raadsvraag 2021-006 GL Bomenkap Lokhorst 
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

• Raadsvraag 2021-007 LPL Drukte in supermarkten in Leiderdorp 
De LPL en een aantal overige fracties vragen om verheldering van het maximaal 
toegestane aantal bezoekers in een aantal supermarkten in Lederdorp en dringen aan op 
handhaving door de gemeente. Ook worden er zorgen geuit over de bereikbaarheid van 
pinautomaten. Het college geeft aan alle geluiden vanuit de raad mee te nemen en te 
kijken naar oplossingen voor de bereikbaarheid van pinautomaten.   

• Raadsvraag 2021-008 LPL Participatietraject Simon Smitweg  
Deze vragen worden betrokken bij agendapunt  7.Bestemmingsplan Reconstructie Simon 
Smitweg. 

 
5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing 

Er zijn geen voorstellen waarbij besluitvorming wordt gevraagd.  
 

6. Statendaalderplein Herinrichting  
De LPL, de PvdA en GroenLinks dienen gezamenlijk een motie in waarin opgeroepen wordt de 
besluitvorming over het voorliggend raadsvoorstel Herinrichting Statendaalderplein uit te stellen. 
Voorgesteld wordt om het college in staat te stellen met Wereldhave in contact te treden over de 
punten genoemd in de motie en de raad te informeren over de uitkomsten voor de raad van 1 
maart 2021. De drie fracties geven aan onvoldoende vertrouwen te hebben in een bijdrage van 
Wereldhave aan het opknappen van het Statendaalderplein in de toekomst wanneer de raad nu 
instemt met voorliggend voorstel.  

 
De LPL, PvdA en GroenLinks dienen een voorstel van orde in waarin verzocht wordt om bij de 
stemmingen eerst de motie en daarna pas het voorstel als geheel in stemming te brengen, 
vanwege het feit dat de motie uitstel van besluitvorming verzoekt.  

 
De overige fracties uit de raad geven aan de motie niet te steunen. De fracties van de VVD, 
ChristenUnie-SGP, D66 en CDA betwisten het feit dat er een verandering in uitkomsten is wanneer 
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het college op pad wordt gestuurd met de opdracht het gesprek aan te gaan met Wereldhave. 
Daarnaast vindt het merendeel van de raad dat de herontwikkeling van de Winkelhof niet op die 
manier uitgevoerd moet worden zoals in de plannen uit het verleden tot stand gekomen. De 
herontwikkeling van de Winkelhof en de financiële bijdrage van Wereldhave zouden als twee 
aparte onderwerpen losgekoppeld moeten worden. Daarbij is er wat deze fracties betreft genoeg 
houvast in het contract om Wereldhave te houden aan eerder gemaakte afspraken. Het oplopen 
van vertraging bij de herinrichting van het plein is wat hen betreft onwenselijk.  
 
De motie wordt verworpen met 11 tegen 10 (LPL, PvdA en GroenLinks).  

 
De LPL, PvdA en GroenLinks vragen zich af of het geen tijd is dat de overeenkomst met 
Wereldhave wordt ontbonden en er een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld met acceptabele 
plannen voor de Winkelhof. De onzekerheid van terugbetaling door Wereldhave vinden ze te 
groot. De fracties geven aan tegen het voorstel te zullen stemmen. 
  
Het college, wethouder Joosten, geeft aan te vertrouwen op de gemaakte afspraken met 
Wereldhave. De wethouder zal Werledhave de rekening die nu door de gemeente wordt betaald 
te zijner tijd presenteren en het gesprek met Wereldhave aan gaan over de ontwikkeling van het 
gebied.  
 
Bob Vastenhoud van GroenLinks benadrukt in een stemverklaring dat de fractie van GroenLinks 
het zorgwekkend vindt dat het college niet goed genoeg kan aangeven hoe de rekening van 
voorliggend voorstel uiteindelijk betaald wordt. Hij geeft aan dat de fractie toch voor het voorstel 
zal stemmen omdat de fractie het belangrijk vindt dat het Statendaalderplein aangepakt wordt.  
 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de PvdA (3) en de LPL (4) 
vragen om aantekening in het verslag dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd. 
Daarmee besluit de raad: 
1. In te stemmen met de herinrichting van het Statendaalderplein conform Voorlopig Ontwerp 

d.d. 22 januari 2020 
2. Een uitvoeringskrediet van € 175.000,- beschikbaar te stellen voor de kosten van herinrichting 

van het Statendaalderplein en een verbetering van het voorplein incl. heldere aansluiting voor 
langzaam verkeer naar het kruispunt Engelendaal. 

3. Een bijdrage van €125.000 uit de reserve Bouw- en grondexploitaties. 
4. Instemmen met het verhogen van de onttrekking aan de voorziening Wegen in 2020 met 

€33.685 en het verlagen van de onttrekking in 2024 met hetzelfde bedrag als gevolg van het 
verschuiven van het groot onderhoud naar 2020. 

5. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijzing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg 
Naar aanleiding van het politiek forum van 18 januari is er een collegememo met bijlagen 
opgesteld waarin onder meer wordt teruggekomen op gestelde vragen. Daarnaast is de 
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Groentoets gecorrigeerd en als aparte bijlage toegevoegd. Ook is als bijlage opgenomen de 
Klanteisspecificatie ontwerp Ericalaan en Simon Smitweg. 

 
GroenLinks, de PvdA en de LPL dienen een amendement in waarin wordt voorgesteld voor de 
Simon Smitweg een maximum snelheid vast te stellen van 30 km per uur, zonder verdere 
aanpassing aan de weg. De fracties pleiten voor flexibiliteit in de besluiten om per situatie te 
kijken naar de beste opties ongeacht de eerder vastgestelde mobiliteitsvisies.  
 
De overige fracties van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP wijzen erop dat de raad in oktober 
de nota’s over mobiliteit unaniem hebben vastgesteld. Daarnaast vinden de fracties dat het 
voorgestelde amendement ondanks de sympathieke noot naar omwonenden, onuitvoerbaar zal 
zijn. Hierbij zijn handhaafbaarheid en het niet maken van de juiste aanpassingen voor een 30 
km/h weg een probleem om ook daadwerkelijk een 30 km/h weg te kunnen garanderen. De 
fracties geven aan dat de keuzes over het tweerichtingsverkeer en over de snelheid al in het 
verleden gemaakt zijn en met dit amendement wordt ingespeeld op het sentiment van bewoners.  
 
Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat het belangrijk is het verwachtingsmanagement 
goed op orde te houden. Daarnaast geeft de wethouder aan dat amendement niet uitvoerbaar is 
vanwege het ontbreken van maatregelen voor het inrichten van een 30 km/h weg en de eerder 
genomen besluiten (mobiliteitsnota’s).  
 
Het amendement wordt verworpen met 11 tegen 10 stemmen (LPL, PvdA en GroenLinks). 
 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de PvdA (3), de LPL (4) en 
GroenLinks (3) vragen om aantekening in het verslag dat zij geacht willen worden te hebben 
tegengestemd. Daarmee besluit de raad: 

  1. Het bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg, als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPsimonsmitweg-VA01 (bijlage 1 tot en met 3) gewijzigd vast te stellen. 
1.1 De toelichting is op onderstaande punten gewijzigd: 
- De Groentoets heeft een update gekregen, deze is toegevoegd als bijlage aan de 
toelichting ter vervanging van de eerdere Groentoets; de toelichting is tekstueel 
aangepast zodat deze overeenkomt met de geactualiseerde Groentoets; 
- In de toelichting is benoemd dat de cumulatieve waarde 54 tot maximaal 64 dB bedraagt 
en daarmee onder de plandrempel die door de gemeente is vastgesteld als ambitie in het 
Actieplan Omgevingslawaai Gemeente Leiderdorp. Er is daarom geen sprake van 
overmatige hinder door de cumulatie van het geluid ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai; 
- In de paragraaf met de financiële onderbouwing is een passage toegevoegd dat de 
gemeente budget heeft gereserveerd voor eventuele aanpassingen aan de gevels om de 
binnenwaarde Bouwbesluit te halen; 
- In verband met een update in Aerius is de stikstofberekening geactualiseerd; het 
resultaat is dat de drempelwaarde van mogelijke stikstofemissie zonder dat dit leidt tot 
een toename aan depositie, iets is verlaagd. Dit heeft overigens geen consequenties: het 
project is nog steeds haalbaar voor wat betreft stikstof. De stikstofrapportage bij de 
toelichting is vervangen. 
- De regels zijn op onderstaande punten gewijzigd: 
In de regels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat voor de woningen aan het 
Holtlant voldaan moet worden aan de verplichte binnenwaarde van 33 dB uit het 
Bouwbesluit; dit is ook benoemd in de toelichting. 
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8. Kunst- en Cultuurnota 2021 
Naar aanleiding van het politiek forum van 18 januari zijn de antwoorden en reacties op de 
cultuurnota van de Adviesraad Sociaal Domein en zienswijzen vanuit inwoners toegevoegd aan de 
stukken. Ook is er een takenpakket gespecificeerd van de cultuurcoach, waar in het politiek forum 
om werd gevraagd.   
 
De raad geeft aan zich te kunnen vinden in de taakomschrijving voor de cultuurcoach zoals deze is 
aangeleverd door het college. Er volgt een discussie over het salaris van de cultuurcoach en de 
inkomsten voor de instellingen die verwacht worden door de cultuurcoach binnengehaald te 
worden. Een aantal fracties pleit voor een tussentijdse evaluatie.  
 
Het college, wethouder Van Woudenberg, geeft aan dat er een inspanningsverplichting is voor de 
cultuurcoach. De inspanningsverplichting bestaat uit het aanboren van bronnen voor de 
instellingen die zij zelf niet kunnen vinden. De wethouder gaat ervanuit dat de cultuurcoach per 
jaar ongeveer 20 duizend euro kan binnenhalen. Er is geen sprake van dat de cultuurcoach 
zijn/haar eigen salaris terug zou moeten verdienen. Daarnaast zal er een evaluatie na twee jaar 
plaatsvinden (de eerste in 2022) waarbij ook de kunst en cultuurorganisaties betrokken worden.  
 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:  

1. De Nota Kunst en Cultuur Leiderdorp vanaf 2021 Cultuur doet leven vast te stellen met als 
speerpunten: 
a. Aanstellen van een cultuurcoach als aanjager en verbinder. 
b. Implementatie van de bibliotheekvisie in de nieuwe Sterrentuin. 
c. Voortzetten en intensiveren van Cultuureducatie met kwaliteit op de Leiderdorpse 
basisscholen. 
d. Versterken van de rol van cultuurhistorische plekken en kunst in de openbare ruimte. 

2. Het beleid uit te voeren binnen de meerjarenbegroting. 
 

9. Verordening commissie Regionale Samenwerking  
De LPL verzoekt de te benoemen leden van de commissie een evaluatie te doen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  
 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:  

1. een commissie regionale samenwerking in te stellen en daarmee de regiowerkgroep op te 
heffen.  

2. de Verordening Regionale Samenwerking Leiderdorp 2021 vast te stellen. 
 

10. Benoeming leden commissie Regionale Samenwerking 
De leden en plaatsvervangend leden worden op voordracht van het presidium benoemd en 
daarbij wordt een voorzitter aangewezen. Voorafgaand aan de digitale vergadering heeft een 
schriftelijke stemming plaatsgevonden, zoals hoort hij het stemmen over personen.  
De briefstem is voorafgaand aan de raadsvergadering in persoon door elk raadslid bij de griffie 
ingeleverd en in een stembus gedaan. De gevulde stembus is voor de vergadering door de griffier 
geopend in aanwezigheid van de voorzitter van de raad en een aangewezen stemcommissie 
bestaande uit de heer Güney en de heer Bruggeman. 
 
Er zijn 21 ingevulde formulieren ingediend. Alle ingevulde stemmen op de formulieren kunnen 
worden aangemerkt als geldig. Op één formulier zijn slechts drie namen ingevuld (één lid, één 
plaatsvervangend lid en een voorzitter), de overige 12 vakjes waren opgelaten, wat resulteert in 
12 blanco (ongeldig) stemmen.   
 
De voorzitter leest de stemming voor de leden van de commissie regionale samenwerking voor: 
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- Eric Filemon (LPL) 20  

- Frank van Noort (VVD) 20  

- Jeroen Hendriks (D66) 21  

- Jan Reijken (PvdA) 20  

- Marlies van Beek (GL) 20  

- Huibrecht Bos (CDA) 19  

- Arie Janssen (ChristenUnie-SGP) 20  

- Jan Huisman (CDA) 1 (de heer Huisman was niet voorgedragen als lid) 

 
De voorzitter leest de stemming voor de plaatsvervangend leden van de commissie regionale 
samenwerking voor: 

- Hugo Langenberg (LPL) 19  

- Brigitte van Elburg (VVD) 18  

- Rob Visser (D66) 19  

- Joyce van Reijn (PvdA 19  

- Bob Vastenhoud (GL 19  

- Medea Hempen (CDA) 19  

- Geert Schipaanboord (ChristenUnie-
SGP) 

19  

- Marlies van Beek (GL) 1 niet voorgedragen als plaatsvervangend lid 

- Martine Breedveld (VVD) 1 niet voorgedragen als plaatsvervangend lid 

 
De voorzitter leest de stemmen voor het aanwijzen van de voorzitter van de commissie voor: 

- Frank van Noort (VVD) 19  

- Marlies van Beek (GL) 1 niet voorgedragen als voorzitter 

- Eric Filemon (LPL) 1 niet voorgedragen als voorzitter 

 
Het voorstel wordt aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
Onder voorbehoud van het besluit van de raad over de verordening en de instelling van een 
commissie regionale samenwerking, 
Gelet op de voordracht door het presidium d.d. 4 januari 2021, 
1. Te benoemen als leden van de commissie regionale samenwerking voor de duur van de 

huidige raadsperiode: 
- Eric Filemon (LPL) 
- Frank van Noort (VVD) 
- Jeroen Hendriks (D66) 
- Jan Reijken (PvdA) 
- Marlies van Beek (GroenLinks) 
- Huibrecht Bos (CDA) 
- Arie Janssen (ChristenUnie-SGP) 

 
2. Te benoemen als plaatsvervangend leden van de commissie regionale samenwerking voor de 

duur van de huidige raadsperiode: 
- Hugo Langenberg (LPL) 
- Brigitte van Elburg (VVD) 
- Rob Visser (D66) 
- Joyce van Reijn (PvdA 
- Bob Vastenhoud (GroenLinks) 
- Medea Hempen (CDA) 
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- Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP) 
 
3. Aan te wijzen als voorzitter van de commissie regionale samenwerking voor de duur van één 

jaar:  
- Frank van Noort (VVD) 

 
11. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen 

De raad stelt de overzichten van moties en toezeggingen vast.  
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 
 

12. Lijst ingekomen stukken 
De lijst ingekomen stukken van 25 januari 2021 wordt vastgesteld. 

 
13. Vaststellen besluitenlijst raad 14 december  2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

14. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag – verwachtingen participatie  
De motie Vreemd aan de Orde van de Dag is ingediend door D66, het CDA , de LPL, GroenLinks en 
de VVD. In deze motie wordt het college verzocht nog dit jaar het IBO protocol te evalueren, 
waarbij niet alleen wordt gekeken naar de inhoud van het protocol zelf, maar ook naar de 
toepassing ervan in de (Leiderdorpse) praktijk. Verzocht wordt hierin mee te nemen de 
verwachtingen en communicatie rond het participatieproces. 
 
Het college, wethouder Van Woudenberg, geeft aan het Rekenkameronderzoek naar participatie 
dat gepland staat voor 2021 met belangstelling tegemoet te zien en doet de suggestie als college 
te kunnen bouwen op de aanbevelingen en bevindingen die de Rekenkamer in haar rapport zal 
presenteren.  
 
De motie wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:  
Roept het college op om: 
Nog dit jaar het IBO protocol te beoordelen/evalueren, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de 
inhoud van het protocol zelf, maar ook naar de toepassing ervan in de (Leiderdorpse) praktijk. 
Verder dient in ieder geval - maar niet uitsluitend - gekeken te worden naar verwachtingen en 
communicatie rond het participatieproces. 

 
15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 00.30 uur. 
 

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

