
Kort verslag RAAD 31 januari 2022

20.30 UUR 
Voorzitter: Laila Driessen

1. Opening
De voorzitter vermeldt bericht van verhindering van mevrouw Van Reijn van de PvdA en 
mevrouw Van Beek van GroenLinks.

2. Vaststellen agenda
Er is een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag aangekondigd. Deze zal aan het eind van de 
vergadering behandeld worden en wordt daarmee agendapunt 12. De agenda wordt met de 
voorgestelde wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen  
De raad staat stil bij het overlijden van oud wethouder Roest. 

Wethouder Van Woudenberg deelt mede dat Leiderdorp de Energy Award gekregen heeft 
voor het zijn van de meest duurzame gemeente van het jaar, uitgereikt door het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. 

4. Inspreekrecht
Een inspreker spreekt in namens de bewoners van het Essenpark over de plaatsing van 
geluidsschermen. 

5. Vragenronde
Actualiteitsronde
 Actualiteitsvraag VVD – Geluidsschermen 220128

Als reactie op de inspreker en eerder gedeelde notitie richting de fracties van de 
bewoners van het Essenpark stelt de VVD actualiteitsvragen over het onderwerp. 
Wethouder Joosten geeft aan dat het collegebesluit is genomen maar dat er met de 
bewoners van het Essenpark en ook anderen regelmatig contact is geweest. 
Op vragen van de VVD en andere fracties uit de raad over de onomkeerbaarheid van 
de genomen besluiten en gronden waarop het besluit is genomen, zegt de 
wethouder toe na te gaan hoe het proces verlopen is. Wethouder Joosten zal alles op 
papier zetten en richting de raad sturen zodat het gesprek gevoerd kan worden. 
Daarna kan gekeken worden of het collegebesluit gewijzigd moet worden. 

Toezegging: 
Wethouder Joosten zegt toe stukken en informatie, onder andere over het 
participatieproces, te delen met de raad aangaande het genomen collegebesluit over 
de geluidsschermen bij het Essenpark, waarna een gesprek met de raad kan 
plaatsvinden. Aan de hand daarvan volgt een mogelijke wijziging van het 
collegebesluit.

 Actualiteitsvraag ChristenUnie-SGP – Gratis sneltesten voor minima 220126
Landelijk is het besluit genomen dat er gratis sneltesten beschikbaar komen. 
Wethouder Binnendijk geeft aan dat er vanuit het Rijk is besloten dat gemeenten 
aanvragen kunnen doen voor gratis testen voor minima. Leiderdorp kan maximaal 
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12.800 testen aanvragen en daarnaast ook evenveel mondkapjes. Half februari zal de 
gemeenten de aanvraag doen. 

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 2021-039 D66 vertrek Jumper & Action van de Baanderij 

211214 beantwoord
Mevrouw Van Brandenburg stelt een aanvullende vraag naar aanleiding van een 
bericht van het Leiderdorps Weekblad waarin gesteld wordt dat er een 
zienswijzeprocedure mogelijk is. Wethouder Joosten geeft aan dat de Jumper en 
Action de mogelijkheid hebben gehad tot december bezwaar te maken tegen besluit 
te moeten vertrekken. Eén partij heeft dat gedaan. Het college heeft als reactie op de 
zienswijze gecommuniceerd dat het besluit tot vertrek gehandhaafd blijft en dat het 
zal handhaven op het eerder genomen besluit.

 Schriftelijke raadsvragen 2022-001 LPL-PvdA Verzoek tot geheime klankbordsessie 
Ontwikkelkader Baanderij 220124
In het presidium is besloten dat de griffie een juridische check plaats zal laten vinden 
voor de volgende raad van 7 maart 2022. Daarmee kan de besluitvorming over de 
geheimhouding in deze raad genomen worden. 

6. Geheimhouding bekrachtiging/ opheffing
De raad besluit unaniem:
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. Rekenkamerrapport Verbonden Partijen
De raad besluit unaniem:
Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport “De 
informatievoorziening van de Raad bij verbonden partijen” (PROOF adviseurs, 8 oktober 
2021), de brief van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp “De werking van 
doorwerking” van 11 oktober 2021, en gelet op de reactie van het college dd. 30 november 
2021;

Betreffende verbetering in de informatiepositie van n de raad:

1. De aanbevelingen uit de brief van de Rekenkamercommissie over te nemen en het 
college te verzoeken deze voor te bereiden. De aanbevelingen zijn:

a. Maak een actueel en beknopt gemeentelijk kader voor de samenwerking, 
bijvoorbeeld via een aanvulling of actualisering van het huidige Beleidskader 
Verbonden Partijen. Geef aandacht aan de vraag: op welk moment en met 
welke informatie wordt de raad bij de samenwerking betrokken. Wat mogen 
raad, college, ambtelijke organisatie, griffie en samenwerkingsverbanden van 
elkaar op welk moment verwachten, zodat ieder zijn rol goed kan vervullen. 
Formuleer dit ‘positief’, vanuit de wensen en mogelijkheden.
Essentieel hierbij is dat de raad in staat wordt gesteld het gesprek te voeren 
over hoe de raad de vertaalslag gaat maken van de informatiestromen naar 
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politieke en maatschappelijke keuzes. Daarbij is de informatiebehoefte, los 
van de bestaande voorschriften en procedures, bij de raad gepeild. En daarbij 
wordt gezorgd voor regelmatige en toegankelijke informatie aan de raad die 
uitdaagt en verleidt tot het nemen van de rol die de raad in deze discussies 
dient te nemen.

b. Zie erop toe dat de voorstellen aan de raad helder en eenduidig verwijzen 
naar dit eigen kader. Gebruik in ieder geval ondubbelzinnige terminologie: 
het eigen gemeentelijk kader voor Leiderdorp is iets anders dan de 
beleidskaders of de kadernota van een verbonden partij zelf, of regionale 
afspraken over de financiering van verbonden partijen dan wel wettelijke 
kaders die voor een samenwerkingsverband gelden.

c. Zet de raadsvoorstellen met betrekking tot de financiële stukken van 
verbonden partijen strakker en eenduidiger op: de kadernota en een 
voorlopige jaarrekening zijn ter informatie, en bij de ontwerpbegroting kan 
een zienswijze worden gegeven. Beschikt de raad daarnaast nog over andere 
‘positieve’ mogelijkheden, bijvoorbeeld op grond van een eigen gemeentelijk 
kader of regionale afspraken, vermeld dit dan eveneens in het voorstel en 
gebruik hiervoor een eenduidige taal.

2. Te agenderen voor voorbereiding in de commissie regionale samenwerking en 
bespreking in het politiek forum, de vraag of de nog geldende Nota Verbonden 
Partijen (2011) en de huidige opzet van de paragraaf verbonden partijen in de 
gemeentebegroting (nog) beantwoorden aan de actuele informatiebehoefte van de 
raad.

3. Het presidium te verzoeken te agenderen voor het politiek forum en de raad van het 
door het college gemaakte actuele en beknopte gemeentelijk kader voor de 
samenwerking (zie 1.a). De raad kan aan de hand hiervan bespreken en bepalen op 
welk moment en met welke informatie de raad bij een samenwerking betrokken 
wordt.

Betreffende prioritering en sturing in samenwerkingsverbanden:
1. Het college te verzoeken een advies voor te bereiden aangaande prioritering 

samenwerkingsverbanden zodat deze geagendeerd kan worden in de commissie 
regionale samenwerking.

2. Op voorstel van de commissie regionale samenwerking raadsrapporteurs aan te 
stellen om de geprioriteerde samenwerkingsverbanden te volgen. De 
raadsrapporteurs nemen kennis van zienswijzen van andere gemeenten en brengen 
gevraagd en ongevraagd ‘neutraal’ advies uit aan de raad.

3. De commissie regionale samenwerking samen met de griffie het gesprek over 
verbinding met raadsleden van andere gemeenten voort te laten zetten.

Betreffende de implementatie aanbevelingen:
Het college te verzoeken om in 2022 te rapporteren over de voortgang van de 
uitvoering van de aanbevelingen in de rekenkamerbrief.

8. Rekenkamerrapport Herplantfonds
Mevrouw Hempen van het CDA licht het amendement toe waarin voorgesteld wordt in de 
besluittekst op te nemen dat de raad uiterlijk 1 februari 2023 een keuze voorgelegd krijgt 
aangaande het bomenbeleid. Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
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De raad besluit unaniem: 
Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'Bomen in Leiderdorp, 
papier en praktijk', onderzoek naar de werking van het Herplantfonds in de gemeente 
Leiderdorp (Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 18 oktober 2021, gelet op de brief van 
de Rekenkamercommissie en gelet op de reactie van het college dd. 7 december 2021;

1. De conclusies uit de brief van de Rekenkamercommissie over te nemen en naar 
aanleiding van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie het college te 
verzoeken:

a. aangaande het bomenbeleid uiterlijk 1 februari2023 een keuze voor te 
bereiden voor de raad tussen:
1) een beleid gebaseerd op het criterium kwalitatieve herplant,
2) een beleid gebaseerd op vervanging op basis van aantallen,
3) een beleid gebaseerd op vervanging van boomwaarde.

b. Indien blijvend gekozen wordt voor een beleid op basis van het criterium 
kwalitatieve herplant:
• Een bewuste afweging te maken tussen het belang van bomen en groen en 
andere maatschappelijke opgaven bij ruimtelijke ontwikkelingen;
• Objectieve criteria te ontwikkelen om te toetsen wanneer voldaan is aan 
voldoende ‘kwalitatieve herplant’ bij ruimtelijke projecten;
• Bij de toetsing van de criteria het groenoverleg te betrekken als 
adviesorgaan.

c. Manieren te vinden om het Herplantfonds actiever te gebruiken in het kader 
van het garanderen van voldoende vervanging van gekapte bomen en/of 
boomwaarde.

d. jaarlijks verantwoording af te leggen over de kap en herplant in kwantitatieve 
en kwalitatieve zin door onder andere inzicht te geven in de mutaties in het 
Herplantfonds en de bomenbalans waarbij: (1 voor de ruimtelijke projecten 
aangegeven wordt in hoeverre de in de groentoets beschreven vervanging 
ook daadwerkelijk is gerealiseerd, (2 in de bomenbalans nieuwe bomen pas 
mee te tellen op het moment dat de plant daadwerkelijk is gerealiseerd.

9. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad stelt het overzicht van moties en toezeggingen vast met de volgende wijzigingen:

- Motie 2021-01 001 Vreemd aan de Orde van de Dag – verwachtingen 
participatieproces zal afgedaan worden tijdens de raad van 7 maart 2022. 

- Motie 2021-11 006 Informele speelplaatsen/inwonersenquête krijgt een de nieuwe 
gereedheidsdatum van november 2023. 

Het volledige overzicht van moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken. 

10. Lijst ingekomen stukken
De Lijst ingekomen stukken van 31 januari 2022 wordt vastgesteld. 

11. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
De besluitenlijst van 20 december 2021 wordt vastgesteld. 

12. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag – Fixers van energiearmoede 
GroenLinks en de PvdA lichten de motie toe. De overige fracties uit de raad kunnen het idee 
achter de motie zeker ondersteunen maar verzoeken het college om verdere uitwerking te 
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geven aan het idee. Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat het college in april 2022 met 
een voorstel richting de raad komt. 
De motie wordt door de indieners ingetrokken. 

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.
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