
Kort verslag RAAD 29 maart 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 de agendapunten 19, 20 en 21, allen Moties Vreemd aan 
de Orde van de Dag, aan de agenda. 

De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen en inspreekrecht
De voorzitter staat stil bij het overlijden van de heer Jan Albert Dop en mevrouw Alewien de 
Fockert, echtgenote van raadslid Eric Filemon.

De heer Van Noort (VVD) geeft een terugkoppeling van de eerste vergadering van de commissie 
regionale samenwerking op 2 maart 2021. Hierin is besproken wat het takenpakket van de 
commissie zal zijn. Daarnaast is onder andere het contact besproken dat wethouder Van 
Woudenberg heeft in de regio omtrent de uitvoering van de motie 2020-09 004 Samenwerking in 
de Leidse regio en het verzoek vanuit de commissie om contact te leggen met andere 
regiocommissies. 

De heer Verwers (VVD) geeft een terugkoppeling vanuit de auditcommissie waarin de 
rechtmatigheidsverantwoording van het college is besproken die verwerkt wordt in de 
jaarrekening. Daarnaast geeft de heer Verwers aan dat er een kleine budgetverhoging voor de 
accountant aankomt en is de managementletter van de accountant besproken. 

De voorzitter deelt kort mede dat de Tweede Kamerverkiezingen in Leiderdorp goed zijn verlopen.

3a.    Actualiteiten Coronacrisis
Burgemeester deelt de recente ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis en aangepaste 
maatregelen. 

  
4. Vragenronde

 Raadsvraag 2021-009 LPL Situatie Splinterlaan en Spanjaardsbrug
Deze vraag wordt betrokken bij agendapunt 20 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 
Spanjaardsbrug.

 Raadsvraag 2021-010 PvdA Parkeren in de wijk Voorhof Noord
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. De heer Schmidt vraag het college 
wanneer het participatieproces rondom het nieuwe parkeerbeleid gaat starten. De heer 
Hendriks (D66) geeft aan dat de parkeerdruk ook geldt voor de andere kant van het 
ziekenhuis. Wethouder Joosten geeft aan dat tijdens het participatieproces de 
parkeernota als geheel wordt meegenomen. Eind 2021 wordt verwacht het 
participatieproces te starten. 

 Raadsvraag 2021-011 LPL Invordering belastingen door Involon
Deze vraag wordt betrokken bij de bespreking van vraag 018. 
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 Raadsvraag 2021-012 LPL Onderhoud Jaagpad
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 2021-013 LPL Begraafplaats Rhijnhof
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 2021-014 LPL Patrimoniumpark geen gemeentelijk monument
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 2021-015 LPL Sporthal de Bloemerd vaccinatielocatie GGD
Deze vraag wordt betrokken bij de bespreking van vraag 22. 

 Raadsvraag 2021-016 LPL Ondersteuning Leiderdorpse slachtoffers Toeslagenaffaire
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 2021-017 LPL Sneeuwvrij houden OV haltes
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 2021-018 LPL Aanvullende vragen Involon
De heer Langenberg wil graag van de wethouder weten wat de huidige stand van zaken is. 
Wethouder Binnendijk geeft aan dat de situatie nu goed onder controle is. 

 Raadsvraag 2021-019 LPL Cultuurcoach
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 2021-020 PvdA Stijging criminaliteit Leiderdorp
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 2021-021 PLP Gemeente aan Huis pagina
Deze vraag wordt bij agendapunt 19 Motie Vreemd aan de Orde van de dag 
Bekendmakingen en mededelingen Leiderdorps Weekblad betrokken. 

 Raadsvraag 2021-022 LPL Vervolgvragen Bloemerdhal beschikbaar stellen aan GGD
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Er zijn geen voorstellen die om een besluit van de raad vragen. 

6. Advies Commissariaat Media
Mevrouw Van Brandenburg (D66) vraagt de wethouder bij Commissariaat voor de Media het 
verzoek in te dienen de procedures voor de Leidse regio meer gelijktijdig te laten verlopen. 
Wethouder Van Woudenberg geeft aan dit over te brengen. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
1. Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Stichting RTV Leiderdorp aan te wijzen als 

lokale publieke media instelling voor vijf jaar vanaf 28 november 2020.

7. Rekenkamerrapport Duurzaamheidsbeleid Leiderdorp
Er is een raadsbreed amendement ingediend waarin het college wordt verzocht een 
duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen op te nemen en in de duurzaamheidsaanpak meer 
aandacht te geven aan acties tot energiebesparing. De fracties van de VVD en het CDA lichten het 
amendement toe. Het CDA geeft aan dat het voorgestelde amendement een minimale noodzaak 
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is en van het college verwacht wordt vaart te maken met de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie. Een aantal andere fracties vraagt aandacht voor het bespreken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen los van de jaarlijkse terugkoppeling van het college over 
Rekenkameronderzoeken bij de jaarrekening. 

Het college, wethouder Van Woudenberg geeft aan dat het standaard moment om de raad te 
informeren bij de jaarrekening is en dat er na de zomer een update van het college komt over de 
stand van zaken met betrekking tot uitvoering van aanbevelingen Rekenkamerrapport. Vanaf na 
de zomer 2021 zal bij ieder voorstel een duurzaamheidsparagraaf worden opgenomen. De 
wethouder benadrukt de GOED campagne in Leiderdorp en raadt iedereen aan deze te volgen. 
Op verzoek van D66 geeft de wethouder aan dat het college met een voorstel komt voor de 
toepasbaarheid van de duurzaamheidsindicatoren. Ook geeft de wethouder aan nu al zo veel 
mogelijk met bedrijven en partners in Leiderdorp afspraken te maken op het gebied van 
duurzaamheid. 

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

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 
”Duurzaam Leiderdorp: worstelen met de ambities” en gelet op de reactie van het college van 28 
januari 2021:

1. Het college te verzoeken periodiek te rapporteren over het bereiken van de 
doelstellingen uit de Duurzaamheidsagenda, over de effectiviteit van de ingezette 
instrumenten en de daarmee gemoeide kosten, en over de ontwikkelingen bij de 
subthema's waarvoor nog geen doelstellingen zijn vastgesteld;
a. daarbij inzichtelijk te maken wat de samenhang is tussen beleid en indicatoren;
b. inzichtelijk te maken op welke zaken de gemeente direct invloed heeft en op welke 
indirect en hierbij prioriteit te geven aan die zaken waar de gemeente zelf invloed op 
heeft;
c. daarbij in te gaan op de vraag welke extra maatregelen nodig zijn om een positieve 
impuls te geven aan de mogelijkheid van het bereiken van de reductiedoelstellingen voor 
CO2 in 2025 en 2050;
d. tevens in te gaan op de vraag wat er moet worden gedaan om de opwekking van
duurzame energie in Leiderdorp in de richting van het regionaal afgesproken niveau te
brengen;
e. daarbij aan te sluiten bij de sturingsmomenten van de RES en de Omgevingsdienst,
zodat er niet alleen over de voortgang, maar ook over een eventuele aanpassing van de
regionale strategie kan worden gesproken;
f. inzicht te geven in de mogelijkheden om fiscale en financiële instrumenten in te zetten
en in de mogelijke kosten en opbrengsten.

2. De raad spreekt het voornemen uit om:
a. regelmatig met het college in gesprek te gaan over de uitvoeringsprogramma’s.
b. daarbij prioriteit te geven aan die zaken waar de gemeente zelf invloed op heeft;

3. Het college te verzoeken jaarlijks in de jaarrekening, als deel van de planning en control-
cyclus, te rapporteren over de ingezette instrumenten en de voortgang met betrekking 
tot de duurzaamheidsdoelstellingen.

4. Het college te verzoeken om standaard een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in
raadsvoorstellen die aan de Raad van Leiderdorp worden voorgelegd. Deze paragraaf 
beschrijft de impact van zo’n voorstel op de doelstellingen in de Duurzaamheidsagenda.

3



5. Het college te verzoeken in de duurzaamheidsaanpak meer aandacht te besteden aan 
concrete acties die leiden tot energiebesparing, en de voortgang daarvan mee te nemen 
in de periodieke rapportage over de uitvoering van de duurzaamheidsagenda.

8. Verordening duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
De verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021’ vast te stellen en in werking te 
laten treden op 1 april 2021, zo nodig met terugwerkende kracht.

9. Erratum schuldhulpverlening
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 

1. Artikel 2 van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 als volgt aan te 
passen: De beschikking tot schuldhulpverlening zoals bedoeld in artikel 4a, eerste lid van 
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, dan wel de afwijzing ervan, wordt door het 
college gegeven binnen maximaal acht weken na het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, 
eerste lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

10. Normenkader en controleprotocol 2020-2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
- Het voor de jaarrekening 2020 geactualiseerde ‘Normenkader voor de accountantscontrole 

op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen.
- Het voor de jaarrekening 2021 geactualiseerde ‘Controleprotocol en normenkader 

accountantscontrole 2021’ vast te stellen.

 
11. Budgetoverheveling van 2020 naar 2021

Er is een motie ingediend door de fracties van de LPL, PvdA en GroenLinks. Deze fracties 
verzoeken het college in de eerstkomende bestuursrapportage een voorstel te doen waarin de 
bezuinigingen op Incluzio, de schuldhulpverlening en de Sportfondsen ongedaan worden 
gemaakt.

De overige fracties uit het politiek forum, VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP geven aan de motie 
niet te kunnen steunen. De fracties benadrukken dat in de motie voorgesteld wordt incidenteel 
geld te gebruiken om structurele kosten te dekken en dat het gevaar daarvan is dat begroten niet 
realistisch en onvoorspelbaar wordt. Daarnaast wordt benoemd dat er voor het sociaal domein 
recent structureel geld is vrijgemaakt en dat de bewoordingen uit de voorliggende motie geen 
recht doen aan de situatie. 

Het college, wethouder Binnendijk, ontraadt de motie en vraagt om intrekking ervan. De 
uitwerking van deze motie kan Leiderdorp zich financieel niet permitteren. Wethouder Binnendijk 
geeft aan deze motie bij de kadernota nog eens te willen bespreken zodat er een degelijk gesprek 
kan plaatsvinden over de verdeling van structureel geld. De wethouder geeft ook aan dat in 
gesprekken met Incluzio over een verminderde bijdrage zoals in de begroting van vorig jaar 
vastgesteld, is afgesproken dat mocht Incluzio een incidentele vraag hebben richting de 
gemeente, deze er welwillend tegenover staat. 

 Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
1. vooruitlopend op de aanbieding van de jaarrekening 2020 in te stemmen met bestemming 

van het voorlopige resultaat voor het aandeel van de budgetoverheveling van 2020 naar 2021 
voor:
a- Brede aanpak dak- en thuisloosheid € 17.628
b- Re-integratietrajecten € 25.000
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c- Verkiezingen € 48.000
d- Dienstverlening Signalen Vertalen € 33.478

2. de voorziening frictiekosten organisatievernieuwing op te heffen;
3. bijgaande begrotingswijziging 2021 inzake de budgetoverheveling vast te stellen

De motie wordt verworpen met 10 stemmen voor (LPL, PvdA en GroenLinks) en 11 stemmen 
tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie-SGP). 

12. Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad 2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad 2021 vast te stellen.  

13. Verantwoording fractiegelden 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
De uitgaven van de raadsfracties van januari 2020 t/m december 2020 vast te stellen (conform de 
bijlage per fractie) en de hoogte van de betalingen of terugvorderingen van ontvangen 
voorschotten vast te stellen.

14. Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
In te stemmen met de herbenoeming door de gemeenteraad van Leiden met ingang van 1 april 
2021 van:
- mw. B.E.D. Snel te Leiden;
- dhr. R.W. Turksema te Voorschoten.

15. Instellen werkgroep communicatie en profilering raad 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
Gelet op het voorstel van het presidium tot het instellen van een werkgroep en de 
ledenvoordracht van het presidium d.d. 8 maart 2021:
1. Een werkgroep communicatie en profilering voor de raad Leiderdorp in te stellen voor de 

duur van de huidige raadsperiode.
2. Te benoemen als leden van de werkgroep voor de duur van de huidige raadsperiode:

- Hugo Langenberg (LPL)
- Frank van Noort (VVD)
- Hester Barendse (D66)
- Olaf McDaniel (PvdA)
- Jeannette Hofman-Züter (GroenLinks)
- Jan Huisman (CDA)
- Leander Tramper (ChristenUnie-SGP)

16. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad stelt de overzichten van moties en toezeggingen vast. Daarbij worden de volgende 
aanpassingen gemaakt: 
- Motie 19/42 Vronkenlaan als etalage voor verduurzaming: gereedheidsdatum oktober 2021.
- Toezegging 2020-01 001 Jeugdhulp gemeentelijke toegang monitoring: als afgedaan te 
beschouwen. 

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 

17. Lijst ingekomen stukken
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De lijst ingekomen stukken van 29 maart 2021 wordt vastgesteld.

18. Vaststellen besluitenlijst raad 25 januari 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

19. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Bekendmakingen en Mededelingen in Leiderdorps 
Weekblad
De motie Vreemd aan de Orde van de Dag Bekendmakingen en Mededelingen in Leiderdorps 
Weekblad is ingediend door de LPL (Hugo Langenberg), het CDA (Medea Hempen), de PvdA (Olaf 
McDaniel) en GroenLinks (Bob Vastenhoud). De fracties verzoeken het college de 
Bekendmakingen en Mededelingen in het Leiderdorps Weekblad ook na 1 juli 2021 voort te 
zetten. De fracties lichten het belang toe van nieuws en inlichtingen richting de inwoners in 
Leiderdorp. De overige fracties reageren positief op de ingediende motie. 

Op de vraag van D66 over de kosten van 14 duizend euro voor het voortzetten van de 
bekendmakingen en mededelingen in het Leiderdorps Weekblad geeft wethouder Binnendijk aan 
dat deze kosten lager zullen uitvallen in de praktijk. Digitale bekendmakingen kosten ook geld en 
de advertentiekosten blijven gelijk. 

De motie wordt zonder stemming, unaniem, aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
Het college te verzoeken de Bekendmakingen en Mededelingen in het Leiderdorps Weekblad ook 
na 1 juli 2021 voort te zetten.

20. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Spanjaardsbrug
De motie Vreemd aan de Orde van de Dag Spanjaardsbrug is ingediend door de LPL (Hugo 
Langenberg). De fractie verzoekt het college maatregelen te nemen om de situatie op korte 
termijn veiliger te maken, en zo nodig hiervoor een deel van het budget dat is gereserveerd voor 
de uitvoering van de mobiliteitsvisie te gebruiken. 

De fracties van de PvdA en GroenLinks geven aan sympathiek te staan tegenover deze motie. De 
overige fracties van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP geven aan de motie sympathiek te 
vinden en de zorg om de onveilige situatie te begrijpen, maar de motie niet te zullen steunen. De 
argumentatie hiervoor is dat men eerst de uitwerking van de mobiliteitsnota’s en het 
aangenomen amendement over de situatie bij de Van der Valk Boumanweg wil zien voordat het 
een nieuwe opdracht aan het college meegeeft. 
De fracties vragen het college of er vooruitlopend op de grotere werkzaamheden in het gebied 
alvast kleinere verkeerswijzigingen mogelijk zijn om de veiligheid te verbeteren. 

De indieners van de motie trekken de motie in en gaan graag het gesprek aan met het college om 
te spreken over een oplossing voor de situatie. 

21. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Groenafval
De motie Vreemd aan de Orde van de Dag Groenafval is ingediend door de het CDA (Huibrecht 
Bos) en GroenLinks (Bob Vastenhoud). De fracties verzoeken het college groenafval dat separaat 
aangeboden wordt, gescheiden van het grofvuil in te zamelen.

Het college, wethouder Van Woudenberg, geeft aan dat college werkt aan het schrijven van een 
nieuw afvalbeleid en dat het onderwerp hierin terugkomt. De indieners van de motie en de 
overige fracties uit de raad vinden het onderwerp van dusdanig belang dat men de motie indient 
en unaniem steunt. 
De motie wordt zonder stemming, unaniem, aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
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Het college te verzoeken groenafval dat separaat aangeboden wordt, gescheiden van het grofvuil 
in te zamelen.

22. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 00.05 uur.
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