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Agenda: 
 
1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Vragenronde. 
4. Notulen van de vergadering van 11 juni 2007 en lijst van toezeggingen. 
5. Ingekomen stukken en mededelingen (regio). 
6. Perspectiefnota 2008. 
7. Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland (wijziging). 
8. Begrotingswijziging 3 2007. 
9. Stichting Openbaar Onderwijs. 
10. Bekostiging nevenvestiging voor VSO-ZMOK in Holland Rijnland. 
11. Variantenonderzoek Ringweg Oost. 
12. Bestemmingsplan Leyhof. 
13. Uitkeren compensatievergoeding voor instelling eenrichtingsverkeer Van der Valk Boumanweg. 
14. Bouwverordening 2007. 
15. Krediet bouwrijp maken voor uitbreiding Koningin Julianaschool. 
16. Nota jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie. 
17. Kaderstellende notitie WWB verordeningen. 
18. Kaderstellende notitie visie wet Sociale Voorzieningen (WSW). 
19. Meerjarig commitment DZB Leiden. 
20. Reïntegratievisie gemeente Leiderdorp 2007-2010. 
21. Sluiting. 

 
1. Opening. 
De Voorzitter opent de vergadering. De heren Van Exter, Wentink en Van Melle spreken in; hun bijdragen zijn als 
bijlage aan het verslag gehecht. 
 
2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Vragenronde. 
Vragen en antwoorden zijn - voor zover beschikbaar - als bijlage aan het verslag gehecht. 
 
Vraag 1 van BBL inzake hek in park De Houtkamp. 
BBL kan met de antwoorden uit de voeten. 
 
Liberaal Leiderdorp kan dat niet. Er zijn twee ingangen: de hoofdingang bij de Heemtuin en parallel aan de En-
gelendaal; bij de laatste komt een bordje te staan dat deze ingang gesloten is en de andere ingang gebruikt moet 
worden. Haar vraag gaat over de beantwoording van vraag 2. Net als de inspreker vindt zij het antwoord op de 
vraag niet logisch. Zij heeft ook aan medewerkers in De Houtkamp gevraagd waarom er geen mooi groen hek is 
neergezet. Het antwoord is dan: als dat beschadigt, staat er een groen hek met beschadigingen. Nu staat er een 
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heel ‘beschadigd’ hek zonder groen. Zij begrijpt niet waarom er geen mooi groen hek is neergezet. De ingang 
waar zij net over sprak, is voorzien van grote punten en haken - loopt er ergens een monster? Het is jammer dat 
dit zo gegaan is. 
Wethouder Glasbeek zegt dat bij dit soort hekken altijd geprobeerd wordt het een groen aanzien te geven, zoda-
nig dat het niet detoneert in de omgeving waarin het staat. In dit geval is gekozen voor duurzaamheid en geringe 
afdracht van wat voor vervelende spullen dan ook, aan het milieu, te combineren met een groen uiterlijk. Het duurt 
alleen even voordat dat groen is; het groene uiterlijk zal er komen door klimplantjes die er tegenaan worden gezet. 
Het is even de adem inhouden tot dit najaar; er zal dan een volledig vergroend en in de omgeving opgaand geheel 
ontstaan, maar wel met een duurzaam karakter. 
Liberaal Leiderdorp ziet niet waarom een probleem dat er niet is, wordt opgelost met een duur hek. De wethou-
der zegt dat het hek niet moet detoneren; dat doet het wel. Als er een groen hek was neergezet, was dat niet zo 
geweest. Er komt op termijn een beeldentuin. Voorlopig is die er niet en het motiveert ook niet om daar te gaan 
kijken. Het hek staat er nu eenmaal - hopelijk kan het volgende keer anders. 
 
Vraag 2 van Liberaal Leiderdorp inzake aanvraag kapvergunning LSV Alecto. 
Liberaal Leiderdorp verwachtte dat het antwoord op de vraag ‘ja’ zou zijn, alleen staat dat er niet. Het gaat haar 
erom dat een boom pas wordt gekapt, als alle procedures doorlopen zijn, zodat mensen niet voor een voldongen 
feit komen te staan. Als het antwoord van het college op haar vraag of dat zo is, ‘ja’ is, is zij uitgesproken. 
Wethouder Glasbeek antwoordt: ja, dat is vigerend beleid. 
 
Vraag 3 van de fracties van BBL, GroenLinks en Liberaal Leiderdorp inzake huisvesting van Elckerlyc. 
GL wacht op de antwoorden. 
Wethouder Glasbeek zegt toe dat die komen. 
De Voorzitter constateert dat deze vraag wordt aangehouden. 
 
Vraag 4 van Liberaal Leiderdorp inzake bestuursakkoord tussen de staatssecretaris van Justitie en de 
VNG, inzake vreemdelingenbeleid. 
Liberaal Leiderdorp is blij dat de vragen op korte termijn beantwoord zijn. In de antwoorden staat ‘iedere individu-
ele situatie dient op zijn of haar merites te worden beoordeeld’. Dat begrijpt zij niet helemaal, want later staat er: 
‘er dient een belangenafweging gemaakt te worden’. Die burgemeestersverklaring is er voor alle vreemdelingen 
die niet aan de twee criteria zoals gesteld in de vraag voldoen, nl. dat zij voor 1 april 2001 een eerste 
asielaanvraag hebben ingediend en het gehele jaar 2006 in Nederland hebben gewoond. Met deze twee criteria is 
toch elke situatie te beoordelen. 
De Voorzitter zal zich houden aan het akkoord tussen het ministerie van Justitie en de VNG - ook na de nadere 
uitleg die daaraan in overleg gegeven is. De voorlopige inventarisatie vanmiddag leert dat situaties zoals Liberaal 
Leiderdorp aan de orde stelt, zich in Leiderdorp niet zullen voordoen. Het kan zijn dat er toch iets is; hij wil dan 
eerst een afweging kunnen maken - wat er precies aan de hand is - omdat er wel enkele personen in Leiderdorp 
zijn die op een andere manier in een bepaalde procedure terecht zijn gekomen. Er is overleg met Vluchtelin-
genwerk hoe deze dossiers moeten worden afgedaan. Hij ziet nu echter geen enkel probleem uitvoering te geven 
aan de landelijk gemaakte afspraken. 
Liberaal Leiderdorp vraagt of de raad van de burgemeester mag vernemen wanneer bij van die regeling afwijkt. 
De Voorzitter zal de raad volledig op de hoogte stellen wanneer er zich afwijkingen van het beleid voordoen. 
 
Vraag 5 van de fracties van BBL, CDA, Liberaal Leiderdorp, PvdA en VVD inzake ontwikkeling zwembadlo-
catie. 
De VVD bedankt de wethouder voor de snelle beantwoording. In het antwoord op vraag 1 wordt er veel bijgehaald. 
Ze kan zich dat voorstellen, maar dat geeft het vermoeden dat het nog wel even kan duren. Op vraag 2 wordt een 
uitgebreid antwoord over het Tracébesluit gegeven, maar dat is geen antwoord op de vraag. Zij wil weten wanneer 
- rekening houdende met hetgeen de wethouder beschrijft inzake het Tracébesluit - de raad iets kan vernemen 
t.a.v. de ontwikkeling bij het zwembad. Ze wil graag een termijn horen. Ze veronderstelt dat er contact is met de 
partijen die contact met het college hebben gezocht. De VVD hoopt niet dat er een radiostilte gehandhaafd wordt, 
voor zover die er is. 
Wethouder Wassenaar geeft aan dat voor wat betreft de beoordeling van de ontwikkeling van deze locatie een 
aantal aspecten van belang is. Belangrijke elementen zijn het Tracébesluit en de besluitvorming rond de Brede 
School Oude Dorp. Op het moment dat dat duidelijk is - waarschijnlijk augustus/september 2007 - zal een aan-
vang met deze locatie gemaakt worden. In de vorige collegeperiode zijn er plannen bij makelaars ed. uitgezet. 
Daar kwam op terug dat er aarzeling bestond bij potentiële kandidaten, omdat de parallelweg er nog niet lag en 
het Tracébesluit onduidelijk was. Dat maakte die locatie minder aantrekkelijk. Er was enige onzekerheid in de 
markt. In overleg met de bedrijfsleider van het zwembad ligt er op dit moment een alternatief plan - bij de commis-
siebehandeling van de Perspectiefnota heeft hij daar reeds over gesproken. Dat plan wordt momenteel op zijn 
merites beoordeeld en zal aan het college worden voorgelegd. Het college zal daarover contact opnemen (waar-
schijnlijk volgende maand of direct na de zomer) met het zwembad en de indiener van het plan. 
 
De Voorzitter geeft voor de insprekers aan dat de onderwerpen hek Houtkamp en Elckerlyc vanavond verder niet 
meer aan de orde komen. Op de Leyhof wordt zonodig bij agendapunt 12 teruggekomen. 
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4. Notulen van de vergadering van 11 juni 2007 en lijst van toezeggingen. 
De notulen en de lijst van toezeggingen worden conform vastgesteld. 
 
BBL zegt dat in de vergadering van 11 juni het standpunt van Liberaal Leiderdorp en BBL aan de orde is geweest 
over het vanuit het college eerder informeren van de pers dan de raad. De PvdA-fractie heeft in die vergadering 
gesteld dat indien de volgorde van de informatie inderdaad zo was zoals door BBL en Liberaal Leiderdorp gesteld, 
het college daarover bekritiseerd zou moeten worden. Op p.149 wordt dat herhaald met de opmerking dat de 
PvdA graag met BBL de data naloopt. Zij heeft de PvdA inmiddels de informatie gegeven. Zij is benieuwd naar het 
standpunt van de PvdA. 
De PvdA vindt dat BBL goed werk heeft verricht. Het studiewerk van BBL heeft de PvdA niet van de gedachte 
kunnen weerhouden aan het college te vragen - zij zal daarvoor een moment vinden in de desbetreffende commis-
sie - wat precies op welk moment heeft plaatsgevonden. Ze denkt dat BBL een sterk punt heeft.  
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen (regio). 
1. Van Wouter Deelen een brief van 11 juni over neerleggen lidmaatschap als burgerlid. 
BBL zegt dat het voor verenigingen ed. moeilijk is vrijwilligers te krijgen; laat staan voor politiek. Het aantal men-
sen dat politiek bedrijft is relatief gering. De brief van de heer Deelen lezende, komt de vraag op hoe het mensen 
in de toekomst beter naar de zin gemaakt kan worden binnen de politiek. De burgemeester heeft Bestuurlijke 
Vernieuwing in zijn portefeuille zitten. Zij is het er niet mee eens dat deze brief voor kennisgeving wordt aan-
genomen. Wat gaat het college in de toekomst doen om de motivatie van commissie- en raadsleden up-to-date te 
houden. Het is niet mogelijk het iedereen naar de zin te maken, maar de kritiek is behoorlijk. Zij vindt dat de 
burgemeester als Voorzitter van de raad, daar iets mee moet doen. 
 
De VVD heeft de brief gelezen en neemt de woorden van BBL serieus. Het is voor de raad ook interessant te 
bekijken hoe dat bij de Bestuurlijke Vernieuwing - waaraan gewerkt wordt - betrokken kan worden. 
 
Liberaal Leiderdorp hoort graag een reactie van de burgemeester op deze brief. Deelt hij de punten die de heer 
Deelen noemt? 
 
De Voorzitter geeft aan dat het begrip ‘voor kennisgeving aannemen’ te kort door de bocht is. Hij constateert dat 
veel gaat over zaken van de raad zelf. Hij stelt voor deze brief in het presidium aan de orde te stellen en te 
bekijken welke acties hieruit voort moeten komen. Het is de raad die de agenda vaststelt. De raad is als eerste 
aan zet. Hij constateert dat de raad ermee kan instemmen deze brief in het eerstvolgende presidium te behan-
delen.  
 
Liberaal Leiderdorp heeft een vraag over een e-mail op de weeklijst van Jan Stoeken, Connerga BV. Hierin staat 
dat Connerga sinds 2003 zonder investeringskosten CO2-reductie levert. Wat vindt het college van deze brief? 
Vloeien daar nog acties uit voort? 
De Voorzitter stelt voor dat bekeken wordt wat die brief inhoudt. Het college zal bezien in hoeverre het daar een 
antwoord op kan geven. Hij constateert dat daarmee wordt ingestemd. 
 
6. Perspectiefnota 2008. 
De VVD zal eerst kort uit de doeken doen hoe ze aankijkt tegen de rol en taak van de gemeente. De VVD is een li-
berale partij. Het liberalisme gaat uit van de verantwoordelijkheid van het individu. De rol van de overheid is om-
standigheden te creëren die de burger de mogelijkheid geeft die verantwoordelijkheid waar te maken. In het alge-
meen streeft de VVD naar een kleine en efficiënte overheid die zich op haar kerntaken richt, bijv. locale infrastruc-
tuur en ondersteuning aan mensen om zich maatschappelijk economisch te kunnen ontwikkelen. Vanuit dit kader 
kijkt de VVD mede - misschien zelfs vooral - naar de Perspectiefnota. Met het verkiezingsprogramma en de af-
spraken in het coalitieakkoord als leidraad, zijn de Perspectiefnota nu en de begroting straks, de momenten 
waarop een politieke partij keuzes maakt. De VVD is blij dat het college zelf heeft aangegeven waar zijn voorkeur 
bij de Perspectiefnota ligt. Hiermee is voor de fracties duidelijkheid geschapen waar het college staat. Zij betreurt 
het dat de keuzes van het college niet leiden tot een begroting met een structureel overschot. Er blijft in 2010 zelfs 
een tekort van ruim € 300.000,- staan. Dat mag geen uitkomst van deze exercitie zijn. Ze zal in eerste termijn het 
collegestandpunt als uitgangspunt nemen en haar afwijkende standpunten aangeven. 
De autonome ontwikkelingen. Voor onderhoud bruggen was € 60.000,- ingeboekt. Dat was exclusief de Doesbrug. 
Nu staat hetzelfde bedrag opgenomen, alleen inclusief de Doesbrug. Ze gaat ervan uit dat dit bedrag met € 
15.000,- naar € 75.000,- opgehoogd moet worden, zoals het college zelf heeft aangegeven. De situatie m.b.t. de 
afschaffing van de mogelijkheid precariorechten te heffen voor leidingen onder de grond is zo onduidelijk dat de 
VVD vooralsnog uitgaat van het voorzichtige uitgangspunt dat deze mogelijkheid wordt afgeschaft. Ze gaat ervan 
uit dat hierover bij de begrotingshandeling duidelijkheid is. Het laatste op deze lijst genoemde vertrouwelijke punt, 
moet naar de idee van de VVD taakstellend met € 100.000,- worden verlaagd vanaf 2009. 
De B-categorie. Het is duidelijk dat er geen draagvlak in de raad is voor de fusie van zorg- en welzijnsinstellingen. 
De VVD heeft zich verbaasd over de draai die het college de afgelopen week op dit onderwerp gemaakt heeft. 
Eerst een besparing van € 200.000,-, vervolgens € 100.000,- en nu € 25.000,-. Ze is ervan overtuigd dat op de 
welzijnsinstellingen meer bezuinigd kan worden. Niet alleen door betere samenwerking tussen de instellingen - 
waarbij ze met nadruk het Sportservicepunt wil betrekken - maar ook door kritisch naar het productenpakket te kij-
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ken. Wat de VVD betreft komen de instellingen voor eind 2007 met een gezamenlijk plan. Lukt dat niet, dan moet 
de raad zelf keuzes maken. De VVD zet in op een bezuiniging van € 50.000,-/jaar vanaf 2010. Zij zet ook in op 
een besparing van de bijdrage voor conciërges op scholen. Die conciërges moeten niet afgeschaft worden, maar 
er moet over een andere manier van financieren gesproken worden. De VVD is niet voor gesubsidieerde banen, 
maar als ze in de plannen van het kabinet komen, moet daarvan gebruik worden gemaakt. De VVD kiest voor be-
sparing op de gemeentelijke bijdrage voor logopedie op scholen; dit is geen basistaak voor de gemeente. Ze gaat 
ervan uit dat dit betaald kan worden uit de (aanvullende) zorgverzekering, of ouders moeten een eigen bijdrage 
betalen. De schoolbegeleidingsdienst moet blijven bestaan, maar door een wijziging in de financiering kan de ge-
meentelijke bijdrage als besparing ingeboekt worden. De VVD vindt principieel dat er een scheiding van kerk en 
staat moet zijn en is daarom tegen een bijdrage aan godsdienstonderwijs. De VVD is altijd de sportpartij van Lei-
derdorp geweest en is dat nog steeds. Ze heeft moeite met de voorgestelde bezuinigingen op het Sportservice-
punt en sportpark De Bloemerd. Goede sportvoorzieningen leveren een grote bijdrage aan het welzijn van Leider-
dorpers. Anderzijds betekent de huidige financiële situatie dat de lasten niet eenzijdig afgewenteld moeten wor-
den. Daarom moet een besparing van € 25.000,- op het Sportservicepunt worden gerealiseerd, met inachtneming 
van hetgeen gesteld is over de samenwerking met de zorg- en welzijnsinstellingen. Op Sportcomplex De Bloe-
merd kan € 15.000,- worden bezuinigd. In eerste instantie moet bekeken worden of deze bezuiniging kan worden 
gerealiseerd door efficiënter beheer van het park, bijv. door minder intensief onderhoud. Levert dit onvoldoende 
op, dan zal sportverenigingen een hogere bijdrage voor gebruik van de faciliteiten gevraagd moeten worden. Hier-
bij moeten binnensportverenigingen worden ontzien t.o.v. de buitensportverenigingen. Gedegen financieel beleid 
kan niet verdragen dat een bijdrage aan de RIS geactiveerd wordt. In de commissie heeft de VVD al aangegeven 
dat gezien de Leiderdorpse financiële situatie, de onzekerheid over de uit te voeren projecten en mogelijke wijzi-
gingen in de Leiderdorpse bijdrage in de toekomst, en het bijdragen en investeringen in de infrastructuur betreft 
die mogen en kunnen worden geactiveerd, de VVD activering van deze bijdrage kan billijken. Zij steunt die keuze 
van het college. Wordt er OZB betaald op de woonwagens in het woonwagencentrum? Alle partijen zijn het met de 
VVD eens dat het zwembad open moet blijven en de plannen rondom de ontwikkeling van het Amaliaplein z.s.m. 
ter hand genomen moeten worden. Bekeken moet worden in hoeverre deze ontwikkeling de exploitatie en de 
horecafunctie van het zwembad kan steunen. Ze gaat vooralsnog mee met een taakstelling van € 20.000,- aan 
Sportfondsen op te leggen. De plannen m.b.t. de ontwikkeling wacht zij af. 
Er is geen raadsmeerderheid voor het niet door laten gaan van de BSW, alleen de PWS nieuw te bouwen en 
andere scholen te renoveren. De door de VVD gestelde commissievragen t.a.v. de PWA zijn uitgebreid beant-
woord. De antwoorden geven reden tot zorg. Het college heeft veel woorden nodig om de noodzaak van bouw van 
de Brede School toe te lichten. Veel woorden maken de argumentatie niet altijd sterker. In de uitgebreide toelich-
ting geeft het college impliciet aan te willen afwijken van de kaderstelling die d.m.v. amendement (12 februari 
2007) door de raad aan het college is meegeven. Het centrum voor Jeugd en Gezin dat het college in de BSW wil 
huisvesten, valt buiten de kaderstelling, ook al kan een kostendekkende huur worden ontvangen. De uitdrukkelijke 
wens van de raad is alleen onderwijsgerelateerde instellingen bij de drie basisscholen onder te brengen in de 
BSW. Het college geeft aan dat op basis van de huidige prognoses van een afschrijvingsbedrag van € 690.000,- 
wordt uitgegaan. In de kaderstelling is een bedrag van € 668.000,- opgenomen. Ook hier wordt buiten de 
kaderstelling getreden. Hoe valt deze memo met de kaderstelling te rijmen? Ze wacht de discussie af alvorens een 
definitief standpunt over de BSW in te nemen. Doorzetten van de BSW betekent een structurele extra last van € 
200.000,- tot € 300.000,- voor de komende 20 tot 40 jaar op de begroting. Als een meerderheid van de raad vindt 
dat Leiderdorp zich dat kan permitteren, vindt de VVD dat er een BSW in sobere uitvoering moet komen, waar niet 
buiten de inhoudelijke kaderstelling wordt getreden. 
De WWB. De VVD heeft het initiatief genomen t.a.v. de WWB een taakstellend bedrag in te boeken in de Per-
spectiefnota. In deze situatie is voor alle betrokken partijen winst te behalen: voor de huidige Leiderdorpers in de 
Bijstand, de afdeling Sociale Zaken die niet eerder vertoonde doelstellingen weet te realiseren en de begroting van 
de gemeente die niet meer zucht onder een bedrag van ruim € 500.000,- die de gemeente uit eigen zak moet bij-
betalen. Bij agendapunt 20 zal de VVD een amendement indienen waarin wordt voorgesteld als ambitie een netto 
uitstroom uit de Bijstand van niet 5%, maar 15% vast te stellen. Het college is hiermee al akkoord gegaan, want 
het is een eigen besluit geweest op 6 juni jl. De VVD is blij dat het college deze post in zijn eigen prioriteitstelling 
heeft meegenomen, maar het bedrag kan vanaf 2010 naar € 300.000,-. Ze acht het niet noodzakelijk deze bespa-
ring direct in de WWB-reserve te storten zodat deze niet meetelt in het resultaat, maar wel in het resultaat mee te 
nemen en jaarlijks te bepalen in welke reserve het resultaat moet worden gestort. 
Het collegevoorstel levert voor de jaren 2008, 2009 en 2011 net een positief saldo op; het voorstel van de VVD le-
vert op: € 100.000,- in 2008, € 300.000,- in 2009 en 2010 en ruim € 500.000,- in 2011. Daarmee realiseert zij haar 
doelstelling - breed gedeeld in de commissie - een forser positief saldo te realiseren waarmee de reserves kunnen 
worden aangevuld. Voor de komende jaren moet nog worden gezocht naar een verbetering van de begroting. 
 
De PvdA is een sociale partij, wat betekent dat zij in ieder geval een 1 en een 2 heeft gezet bij de aanvankelijk 
voorgenomen bezuinigingen op het minimabeleid, de kwijtscheldingen en de bijstandsnorm van 110% die in Lei-
derdorp gehanteerd wordt i.p.v. 100%. Gelukkig heeft het college dat ook ingezien en is dat geschrapt. Het moge 
duidelijk zijn dat de discussie over het zwembad - dat is raadsbreed - niet overgedaan wordt. Met de laatste stand 
van de Perspectiefnota, met de keuzes van het college, komt er een ander beeld naar voren dan in het aanvan-
kelijk naar buiten gebrachte stuk. Dat heeft in het dorp voor een hoop onrust gezorgd. Het is verstandiger voortaan 
het eerste stuk dat naar buiten komt zorgvuldiger te redigeren - dat zou veel discussie voorkomen hebben. Met de 
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keuzes die het college heeft gemaakt, wordt niet meteen een zachte landing gemaakt, want in meerjarenperspec-
tief klopt het nog steeds niet. 
De keuzes van de PvdA. Zoals reeds aangegeven: niet bezuinigen op minima en het zwembad open houden. Het 
zwembad kan wel een taakstelling worden meegegeven; die zou hoger mogen zijn dan in de keuzelijst van het 
college staat. De RIS. Het is met grote twijfel - wissel op de toekomst - of activeren hier een mogelijkheid zou zijn. 
Als in de tijd liggend tussen vandaag en de begrotingsbehandeling er een andere oplossing opdoemt, nl. niet ac-
tiveren, ziet de PvdA dat liever. Vooralsnog staat het er echter ook in haar keuzes bij. 
Zorg en welzijn, m.n. de samenwerking tussen de diverse instellingen. Het college is ineens heel bescheiden: 
aanvankelijk € 200.000,-, nu € 25.000,-. Misschien is het niet meer, maar streef ernaar er meer van te maken - dat 
is mogelijk. 
De precario. De PvdA is positiever, maar het voorzichtigheidsprincipe mag het college hanteren. Het is een welko-
me post die de zaak beter kleurt. 
Het is jammer dat er in de Perspectiefnota - dat komt mede doordat aan de inkomstenkant weinig naar mogelijkhe-
den gezocht is (die zijn ook schaars) - geen enkel spaarelement zit en daar is ook geen uitzicht op. Dit terwijl 
andermaal bij de W4-discussie is geconstateerd dat enig nieuw vlees op de botten wel mag. Ze roept het college 
op - zij wil daarin meedenken - tussen de begrotingsbehandeling en nu een begroting op te stellen waarin een ze-
ker spaarelement zit. 
De PvdA kiest voor de lijn van het college en wil de BSW wel bouwen. Het loopt in de meerjarenraming van de 
VVD alleen maar goed af, omdat zij die € 940.000,- van de BSW meeneemt. 
De VVD zegt dat dat nog niet is ingeboekt. Het staat in de lijst, maar niet in de telling. Deze bezuiniging is niet 
nodig om aan het saldo te komen. 
De PvdA heeft het dan niet goed opgeteld. Zij gaat ervan uit dat de BSW gebouwd kan worden. Het centrum 
Jeugd en Gezin stond inderdaad niet in de kaderstelling; niemand had daar toen nog van gehoord. Als dat plan 
van de rijk doorgaat, moet het ergens komen. Dat zou in de BSW kunnen. Het kan ook op een andere plek, maar 
dan zal daar geïnvesteerd moeten worden. Het is goed in het achterhoofd te houden dat dit centrum misschien 
ergens in de gemeente moet komen. De PvdA gaat met de VVD mee wat betreft het feit dat het een sober gebouw 
zal moeten worden. 
Een punt waar ook nog naar gekeken kan worden, is wat uit de onderhandelingen met de provincie komt - de 
scan. 
 
Het CDA geeft aan dat het financiële plaatje in begrotingstermen er voor de komende jaren niet goed uitziet. Er 
dreigt een financieel gat. Er moet iets gebeuren. Bezuinigingen dwingen de raad bestaand beleid kritisch door te 
lichten. Het college heeft er niet voor gekozen vooraf bij fracties zaken te inventariseren of met een eigen voorstel 
te komen. De exercitie rond de Perspectiefnota kenschetst zich door een heroverweging van beleid op tal van ter-
reinen. Dit leverde maatschappelijk ongeloof en protest op. De raad moet keuzes maken en oplossingsrichtingen 
aangeven. In de commissie heeft het CDA op een aantal dossiers richtinggevende uitspraken gedaan, zoals het 
openhouden van het zwembad. Het genoemde bedrag van € 20.000,- voor de zwembadlocatie is mager; d.m.v. 
autonome bezuinigingen in combinatie met regioafspraken, maar vooral door inkomstengenererende activiteiten 
op of rond de zwembadlocatie is het realiseren van een hoger bedrag mogelijk. Het CDA wenst niet te bezuinigen 
op de Bijzondere Bijstand, kwijtschelding en levensbeschouwelijk onderwijs. Ook wil ze niet bezuinigen op het 
onderhoudsniveau. Recentelijk is gestart met de ‘Leiderdorpse Lente’; ze wil niet na een korte periode in de Lei-
derdorpse winter terechtkomen. Met waardering voor het college heeft ze kennis genomen van het aangepaste 
scoringsformulier op een aantal punten zoals genoemd. In de gevraagde aanvullende informatie over de BSW, 
wordt aangegeven dat het centrum Jeugd en Gezin als verplicht en onvermijdelijk op Leiderdorp afkomt. Moet 
deze voorziening in de BSW komen? Het CDA wijst op de kaderstellende uitspraak van de raad (12 februari 2007) 
dat ondersteunende diensten in principe bestemd zijn voor de leerlingen van de drie scholen en/of de kinderen uit 
de wijk. Zij houdt vast aan die afspraak; een voorziening op wijk- en schoolniveau. Het CDA bevestigt haar keuze 
voor de nieuwbouw van de BSW. Bij nader inzien, vindt ze activering van de RIS geen verantwoorde keuze en 
deelt de mening van het college dat activering regelgevingtechnisch is toegestaan, maar een wissel op de 
toekomst trekt. Er is nu nog geen structureel financieel evenwicht. Ze spoort het college aan de komende periode 
te benutten om meer duidelijkheid te krijgen over inkomstengenererende zaken. 
 
BBL heeft de tweede versie van het college die zij van de week ontving, naast haar eigen ideeën gelegd; waar 
kunnen gelden vandaan gehaald worden om een gezonder financieel meerjarenbeeld te krijgen? Zij zal zich be-
perken tot de punten waar ze een aanvullende vraag aan het college heeft dan wel met het college van standpunt 
verschilt. 
In categorie A, autonome zaken, staat er bij het bestuursakkoord ineens een extra uitgave van € 101.000,-. Waar 
komt dat nadelige saldo ineens vandaan? Er zou toch geen sprake meer zijn van nieuw beleid? 
De BSW. Er is net al voldoende gezegd over de kaderstelling die de raad heeft meegegeven t.a.v. wat er wel en 
niet in de BSW mag. Ondanks alle begrip dat ze heeft voor een grofmazige raming zoals in de eerste versie - die 
zal naarmate de tijd verstrijkt verder verfijnd worden - staat een mogelijke bezuiniging van nu € 1,64 miljoen wel in 
schril contrast met de bijgestelde cijfers; in de eerste versie € 1,64 miljoen, nu € 79.000,-, uitgaand van een reële 
afschrijving in 20 jaar bij renovatie. BBL wil nogmaals benadrukken dat de op p.2 van de begeleidende brief opge-
nomen zinsnede ‘waardoor een plek ontstaat waar men elkaar kan ontmoeten’ geen voorschot op de toekomst 
mag zijn om de deur op een kier te zetten voor niet strikt onderwijsgerelateerde activiteiten. Op p.5 van het bege-
leidend document over de BSW wordt terecht opgemerkt dat op dit moment met eventueel nog te ontvangen 
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verzekeringspenningen geen rekening gehouden wordt. Ze vraagt het college deze, wanneer de penningen tot 
uitkering komen, als geoormerkte eenmalige bate aan de Algemene Reserve toe te voegen. Bij nieuwbouw zullen 
de onderhoudskosten lager zijn dan bij renovatie, uitgaand van een afschrijving van 40 jaar voor nieuwbouw en 20 
jaar voor renovatie. Hoeveel scheelt dat? 
Met pijn in het hart kiest BBL voor een taakstelling bij het leerlingenvervoer en het te beperken tot de landelijk wet-
telijk geregelde normen. Voor inwoners waar dat echt een financieel probleem oplevert, moeten andere middelen 
voorhanden zijn dan wel gevonden worden, of dient in de regeling een hardheidsclausule te worden opgenomen. 
Het godsdienstonderwijs. Er dient een strikte scheiding te zijn tussen kerk en staat. Ze vraagt zich af waarom in de 
eerste versie op dit punt wel een bezuinigingspost was opgenomen, en nu niet meer. 
Het Sportservicepunt. Er wordt een aantal bezuinigingen voorgesteld. Komt Leiderdorp dan niet in de knoop met 
afspraken die met de gemeente Zoeterwoude zijn gemaakt? Heeft dat gevolgen voor al ontvangen of toegezegde 
subsidies? Wat kan er vanaf 2010 nog voor het resterende bedrag worden gedaan? 
Hoe verhoudt het bezuinigen op de speelplaatsen zich tot het Jeugdbeleid, de Leiderdorpse Lente en de wettelijke 
verplichtingen uit het Attractiebesluit? 
Andere partijen gaven aan dat de taakstelling voor het zwembad best hoger kan zijn. BBL deelt die mening niet. Er 
werd ook al verwezen naar mogelijke ontwikkelingen op dat terrein die de oplossing voor de taakstelling zou moe-
ten zijn. Er kan pas over een extra taakstelling worden gesproken op het moment dat ontwikkelingen uit zijn 
geëxerceerd en in gang gezet kunnen worden. Voor 2007 heeft het zwembad in eerste instantie een taakstelling 
van € 50.000,- gekregen, later opgehoogd naar € 80.000,-; vervolgens wordt er in een jaar tijd nog eens € 20.000,- 
op gedaan. Is een zwembad dan nog wel te exploiteren? Komt het er dan niet op neer via de u-bocht-constructie 
het zwembad noodgedwongen te moeten sluiten.  
BBL is faliekant tegen het activeren van de RIS. Een jaarlijkse substantiële bijdrage gedurende 15 jaar, wordt hier-
door kunstmatig vele malen hoger gemaakt, gedurende een langere periode dan nu in het overzicht van de Per-
spectiefnota dat maar tot 2011 gaat. Dat is een erfenis die deze raad degenen die tot 2022 raad en college gaan 
vormen, niet mag nalaten. 
Zijn de bezuinigingen op de begraafplaats uit bezuinigingsoogpunt gekozen, wetende dat er op niet al te lange ter-
mijn sprake zal zijn van een tekort aan begraafplaatsen? Of zijn het bezuinigingen die tegen wil en dank geaccep-
teerd moeten worden, omdat de gemeente er nog niet uit is met de boerderij van Rijnsburger? BBL heeft haar twij-
fels of de tarieven voor de begraafplaats wel zoveel lager zijn als die in de omliggende gemeenten. Dit bezuini-
gingsvoorstel levert een niet acceptabele lastenverzwaring voor Leiderdorpse burgers op. 
Is de OZB-verhoging van 1,5% (B.13.3) de verhoging als gevolg van de indexering of komt het daar bovenop? Als 
het er bovenop komt, kan BBL het daar niet mee eens zijn. 
BBL stelt als bezuinigingsmaatregel een taakstelling op kunst en amateuristische kunstbeoefening van respectie-
velijk € 16.000,- en € 2.000,- voor. Ook de kosten uit het productenboek voor verkeersborden en tekens, lijkt haar 
als jaarlijkse post aan de hoge kant - hierop kan een taakstelling van € 19.000,- tot € 32.000,-/jaar worden toege-
past. Kosten voor huwelijken, verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie en de kosten van de markt kun-
nen mogelijk 100% kostendekkend worden gemaakt.  
 
Het toekomstbeeld dat het college in de Perspectiefnota schetst, geeft GL weinig vertrouwen. Het geeft ook weinig 
vertrouwen als eerst een bezuiniging voor de zorg- en welzijnsinstellingen wordt ingeboekt van € 200.000,-, dit 
gedurende de commissievergadering naar € 100.000,- wordt gehalveerd en nu voor € 25.000,- in de boeken staat. 
Datzelfde geldt voor de BSW. Eerst werd ruim € 900.000,- genoemd; nu - een notitie later - is nog weinig over. GL 
is voorstander van het in stand houden van de BSW. Zowel gebruikers als omwonenden willen doorgaan met de 
trein die eindelijk rijdt en niet stoppen. Toen in de commissie over het zwembad gesproken werd, gaf het college 
aan dat de groslijst aan bezuinigingen is opgesteld zonder enige waardering. Het was onzorgvuldig. 
De Perspectiefnota, het toekomstbeeld. De visie van het college ontbreekt volledig. GL heeft een visie ontwikkeld. 
Voor haar toekomstbeeld plaatst ze de mens centraal in de maatschappij. Vanaf de geboorte moet de mens alle 
kansen en mogelijkheden krijgen om tot een volwaardig mens op te groeien. Degenen die het financieel minder 
hebben, hebben zeker de aandacht van GL. Net als de PvdA wil GL geen korting op Bijzondere Bijstand of 
kwijtschelding - tot haar vreugde het college ook niet. Er is sowieso een aantal zaken dat het college in de tweede 
bezuinigingsronde niet heeft voorgesteld en de goedkeuring van GL draagt: leerlingenvervoer, conciërges - wan-
neer dat via het kabinet gesubsidieerd kan, moet dat natuurlijk worden aangegrepen - logopedie, etc.; allemaal 
goede zaken die behouden blijven. GL schrikt van een aantal zaken. Een voorstel is te bezuinigen op sportcom-
plex De Bloemerd. Er wordt gesproken over oprichting van een beheerstichting. Vervolgens wordt een groot scala 
aan onzekerheden genoemd. Of de huurprijzen van de sportverenigingen worden verhoogd - een zekerheid om 
meer geld binnen te krijgen. Bij wie komt die huurverhoging te liggen? Bij het verenigingslid. Het is vreemd dat het 
college krampachtig vasthoudt aan het niet verhogen van de OZB, maar via de achterdeur komt het toch weer bij 
de inwoner van Leiderdorp terecht, alleen gaat het dan ten koste van bewegen en sporten, een onderwerp dat te-
genwoordig centraal staat. Dit is geen goede keuze. 
De mens staat centraal. GL zorgt voor een goed vangnet wanneer dat nodig is. Ze heeft contact met de scholen 
opgenomen over de schoolbegeleidingsdienst. Het is niet zo dat de scholen dat 1, 2, 3 kunnen oplossen. Die € 
108.000,- wordt gemakkelijk ingeboekt, maar de kinderen kunnen niet geholpen worden. Dat is onverstandig. Wat 
houdt de bezuiniging lokaal onderwijs in? Bijv. de vakantiepas, die bijzonder waardevol is voor de kinderen die niet 
op vakantie kunnen. Behoudt dat! Morgen wordt gesproken over een Jeugdnota waarin staat dat lidmaatschap 
van de bibliotheek gratis is, wordt een fantastisch voorstel gedaan voor een mediumpodium, maar dat bezuinigen 
de fracties allemaal weg door middel van het lokaal onderwijs. Heel onverstandig. 
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Waar kan wel op bezuinigd worden? GL heeft haar oor te luisteren gelegd bij de welzijnsinstellingen. Daar is abso-
luut € 100.000,- te besparen. Niet gelijk, maar wanneer het niet vrijblijvend blijft - geen verkenning - maar er duide-
lijk een bepaalde dwang achter staat en bekeken wordt wat de kansen en mogelijkheden liggen, dan kan dat. Dat 
heeft ze ook van een aantal instellingen gehoord. Het Sportservicepunt kan ook opgaan in een andere welzijnsin-
stelling - een besparing. 
Versobering drukwerk. Het stopzetten van de communicatie van de Leiderdorpse Lente. Dat kost € 50.000,-/jaar. 
Stop daarmee. 
Maatschappijleer is een uitstekend alternatief voor godsdienstonderwijs. Ze is blij te vernemen dat meerdere frac-
ties daarvan voorstander zijn. 
Het college is onzorgvuldig met de moties geweest. Bij de motie over de rotondes staat dat er op dit moment ge-
sprekken plaatsvinden, terwijl de motie een half jaar geleden is aangenomen. Het kost toch niet zoveel moeite een 
hovenier te bellen. 
De motie over de verkeerslichten op de Engelendaal die beter afgesteld moeten worden. Hetgeen in het stuk 
staat, is niet hetzelfde als wat de wethouder mondeling vertelt, nl. dat een en ander in september/oktober waar-
schijnlijk wel gaat gebeuren. Ze wil graag dat de tekst wordt aangepast. Wat is het nu? Kunnen voetgangers en 
fietsers er in september normaal oversteken? 
GL hoopt dat ook andere fracties weloverwogen keuzes t.a.v. de bezuinigingen gemaakt hebben, daarbij rekening 
hebben gehouden met mensen die het financieel krapper hebben en dat gedaan hebben vanuit een bepaalde vi-
sie. 
 
Liberaal Leiderdorp zegt dat Perspectiefnota een soort conceptbegroting is; het college geeft aan hoe de be-
groting er volgens hem uit komt te zien. Nieuwe plannen worden gepresenteerd, bestaand beleid geëvalueerd en 
mogelijk bijgesteld. De raad geeft een eerste reactie en het college doet daar al dan niet iets mee. Bij de begroting 
later dit jaar zal blijken wat het college zich heeft aangetrokken van de in de raad gemaakte opmerkingen. De nu 
voorliggende Perspectiefnota is niet meer dan de achterkant van een sigarendoosje. Berekeningen zoals die van 
de BSW worden op het laatste moment gewijzigd. Met veel ongepaste bombarie wordt voorgesteld het zwembad 
te sluiten. Even later roepen coalitiepartijen dat het hen gelukt is het zwembad open te houden. De VVD dringt er 
bijv. op aan de zwembadlocatie met spoed te ontwikkelen; alsof dat enig effect op de exploitatie van het zwembad 
zal hebben. Het ontbreekt het college aan een duidelijke visie op de toekomst van Leiderdorp. Op vrijwel geen en-
kel punt komt het college met duidelijk onderbouwde voorstellen. Zogenaamde bezuinigingsmogelijkheden worden 
zonder realistische onderbouwing in de raad gegooid en de raad moet het maar uitzoeken. De informatie in de ge-
meentelijke huis-aan-huis-pagina zegt zelfs dat de raad vanavond keuzes moet maken. En het college zelf dan? 
Het wast zijn handen in onschuld. Zelf verantwoordelijkheid nemen door met een doordachte en goed 
onderbouwde Perspectiefnota te komen is er niet bij. Terug naar het monisme. Nu de slechte jaren aanbreken, zijn 
de besluiten plots een collectieve verantwoordelijkheid van de hele raad. Sinds de omvang van het W4-debacle 
bekend werd, kunnen coalitiepartijen het niet nalaten te zeggen dat de raad zijn werk niet goed gedaan heeft. De 
vorige periode heeft zij meermalen gewezen op de grote risico’s van W4, maar toen was ze een zwartkijker. De 
financiële werkelijkheid van vandaag. Is het niet zo dat de bezuinigingen die nu nodig zijn het gevolg van korte 
termijn-denken zijn, gevoed door een grote mate van verspilling? Wat voor zin heeft het de financiën in 
meerjarenperspectief te zetten als coalitiepartijen om de haverklap besluiten nemen die de gemeente tonnen 
kosten, zonder dat dat wat oplevert, zoals bijv. de RIS of ateliers voor de Boterhuispolder - weggegooid geld 
zonder kans op terugverdienmogelijkheden. Voorgesteld wordt goedlopende organisaties als Pluspunt te korten, 
terwijl een moloch als SCw een taakstelling van slechts € 50.000,- krijgt, maar wel een jongerencentrum wordt toe-
gedicht. SCw heeft bewezen jongeren niet aan te spreken, maar haast automatisch wordt het nieuw te bouwen 
jongerencentrum met de exploitatie van € 100.000,- aan SCw gegund. Wanneer keert de gemeente terug naar 
haar kerntaken? Schrap in beleid dat al jaren gevoerd wordt, en kom daarvoor in de plaats met een nieuw beleid 
gebaseerd op huidige wensen van de burgers. 
Het college en de coalitiepartijen zijn nu aan zet. In oktober wordt de begroting 2008 besproken. Vandaag moet 
niet teveel tijd verspild worden aan een Perspectiefnota die niet meer is dan een ondermaats werkstuk. 
 
[Schorsing.] 
 
Wethouder Gardeniers gaat in op de afspraken zoals die volgens hem gemaakt zijn. Het college zou voor de raad 
een groslijst opstellen, waarin binnen alle mogelijke kaders een keuze zou kunnen worden gemaakt. De groslijst, 
door sommige partijen ‘eerste versie’ genoemd, was geen voorstel van het college. Het college is gevraagd naast 
deze groslijst een voorstel te doen. Binnen alle kaders die het college heeft - dat zijn er meerdere, in verschillende 
vergaderingen aangegeven - heeft het een keuze kunnen en moeten maken. Die keuze heeft de raad ontvangen. 
Er zijn vanavond veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Het college zal die meenemen in de begroting die 
het de raad dit najaar doet toekomen. 
 
Tweede termijn. 
De VVD merkt op dat de communicatie - verschillende fracties hebben erover gesproken - zorgvuldiger had kun-
nen gaan; duidelijker had naar buiten gebracht moeten worden dat dit mogelijke bezuinigingen en niet de voor-
stellen van het college waren. T.a.v. de werkwijze van de raad constateert zij dat de raad voor een deel dreigt 
terug te vallen in de oude situatie. Als fracties onvoldoende aangeven waar hun keuzes liggen, zeggen zij 
eigenlijk: college, prettige wedstrijd, tot aan de begroting; zoek het maar uit. De VVD heeft dat duidelijk proberen 
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te voorkomen door eigen keuzes te maken en toe te lichten. Niet alle fracties hebben dat gedaan, maar er is 
teveel de teneur ‘straks bij de begroting zien we het wel terug’. 
Volgens GL heeft iedere fractie behalve Liberaal Leiderdorp aangegeven waarop zij wil bezuinigen. 
Liberaal Leiderdorp geeft ter correctie aan dat zij de afgelopen vijf jaar aangegeven heeft wat zij ervan vond. Ze 
gaat vanavond niet in op allerlei subposten. De wethouder zei het al: hij heeft dat gehoord en die opmerkingen 
neemt hij mee. Bij belangrijke onderwerpen waarover besloten werd, heeft zij aangegeven dat daarmee niet moest 
worden ingestemd. Daarom is er nu een tekort en moet met elkaar naar oplossingen worden gezocht. 
BBL is het wel met de VVD eens dat er een teneur richting college is: hier heb je wat en zoek het maar uit. Een 
aantal partijen heeft helder aangegeven waarop ze wil bezuinigen. Volgend jaar moet het weer anders. Het heeft 
geen zin dat het college aan tafel zit. Het college heeft aangegeven dat het de wensen van de raad gehoord heeft 
en deze meeneemt. De raad moet onderling een debat houden over de kant die Leiderdorp op moet. Telkens 
komt de discussie terug dat het college aan tafel moet zitten, omdat het moet kunnen antwoorden. De meer-
waarde ontbreekt compleet vanavond. 
De VVD is het eens met BBL, maar als ze de keuzes van BBL bij elkaar neemt, leidt dat lang niet tot een sluitende 
begroting. Waar zijn haar keuzes? 
BBL vindt het gemakkelijk te stellen dat raadsfracties een sluitende begroting op moeten stellen. Fracties kunnen 
een richting aangeven, maar het is de plicht van het college een sluitende begroting op te stellen. 
Dat is de VVD met haar eens, maar als BBL geen kaders meegeeft, moet het college dat samen met de college-
partijen in de begroting gaan doen - BBL heeft haar beurt dan voorbij laten gaan. 
BBL merkt op dat de cijfers die de VVD noemt om een sluitende begroting te krijgen, niet echt onderbouwd zijn. 
Even de begroting afwachten! 
De VVD heeft cijfers, onderbouwing en achtergronden waarom ze keuzes maakt, gegeven. T.a.v. de BSW consta-
teert ze dat er geen raadsmeerderheid is daar een keuze te maken. Zij kan daarmee leven en heeft het ook niet 
nodig als bezuiniging. De BSW moet op sobere en goede manier worden gebouwd, waarbij duidelijk aan de kader-
stelling voldaan wordt. Als ze nu al cijfers ziet die uitgaan boven de kaderstelling, en het project moet nog begin-
nen, dan houdt ze haar hart vast. 
Liberaal Leiderdorp geeft aan dat de VVD in eerste termijn aangaf dat haar mening wat betreft de BSW afhanke-
lijk zou zijn van de mening van andere partijen. Zij bevestigt dat net in tweede termijn. Zij begrijpt de link dan niet 
met haar opmerkingen richting andere partijen in de raad over de kwaliteit van hun bijdrage. 
De VVD heeft een totaalvoorstel naar voren gebracht met een meer dan sluitende begroting als resultaat. Graag 
hoort ze een bijdrage van Liberaal Leiderdorp, want zij heeft geen enkel voorstel gedaan. 
De Voorzitter wil de sprekersvolgorde aanhouden; Liberaal Leiderdorp kan daar straks op reageren. 
 
De PvdA meent dat hetgeen het college naar buiten gebracht heeft, niet anders is dan is afgesproken, maar dat 
moet in het vervolg zorgvuldiger georkestreerd worden, want hier en daar is begrepen dat het een definitieve lijst 
van het college was, terwijl het dat niet was. Zij heeft aangegeven dat de keuzes die het college gemaakt heeft, de 
PvdA wel aanspreken. Mede naar aanleiding van wat nog uit het debat met de provincie komt, kan bekeken wor-
den of er niet nog wat meer vlees op de botten gekweekt kan worden. De VVD laat inderdaad een sluitend plaatje 
zien, maar zij gaat toch op het onderhoud van de wegen bezuinigen. Laat de lente geen winter worden. 
De VVD weet niet waarop de PvdA dat baseert. Er staat dat de VVD deze bezuiniging niet accepteert. De PvdA 
moet de stukken goed lezen. Op de opmerking van de PvdA dat het wel in het overzicht staat, reageert zij dat alle 
voorstellen in het overzicht staan. 
De PvdA begrijpt de tellingen dan niet meer. Maar goed, het is allemaal niet zo erg. Het gaat om hoofdrichtingen, 
en ze begrijpt dat de VVD dat ook wil. 
BBL vindt de toon van de VVD badinerend naar de rest van de raadsleden toe. 
De PvdA stelt het op prijs dat BBL deze opmerking maakt, maar zij voelt zich niet in haar wiek geschoten. In eer-
ste termijn is duidelijk geweest welke richting de PvdA uit wil. Het college moet met een sluitende begroting komen 
en in de aanloop daar naartoe wil ze daartoe alle handreikingen geven die mogelijk zijn. 
 
Het CDA kan voor een groot deel de keuzes van het college steunen. Ze wacht nog op de uitkomsten van de be-
grotingsscan; dit zou voor de begroting zaken kunnen opleveren. Ze spoort het college aan ook te kijken naar in-
komstengenererende zaken. Het accent ligt nu bijna uitsluitend op bezuinigen.  
Liberaal Leiderdorp constateert dat het CDA van twee walletjes wil eten. Ze wil bezuinigen zodat dat ten koste 
gaat van de Leiderdorpse burger en tevens de inkomsten verhogen, wat de burgers gaan betalen. Het CDA kiest 
voor een dubbele lastenverzwaring. Op de opmerking van het CDA dat Liberaal Leiderdorp woorden van anderen 
zo kan interpreteren dat ze in haar voordeel zijn, reageert hij dat dat niet in haar voordeel is; het zijn de woorden 
van het CDA. Wil ze daar een andere interpretatie aan geven, dan moet ze haar verhaal terugnemen en opnieuw 
beginnen. 
Het CDA neemt haar verhaal niet terug. Het is ook een mogelijkheid met oud geld, nieuw beleid te voeren, zoals 
bij het Jeugdbeleid. Bij deze exercitie wordt slechts naar de uitgaven gekeken. Goed politiek beleid en bestuur 
houdt ook in dat gekeken wordt naar de inkomsten - daar is niks mis mee. 
 
BBL wacht de antwoorden op haar vragen en opmerkingen bij de begroting af. Het klopt dat BBL geen sluitende 
begroting heeft ingediend. De VVD wel, op getallen afgaand, maar wel ten koste van activering van de RIS wat als 
een jarenlange last om de hals van Leiderdorp zal blijven hangen. De VVD merkte ook op dat BBL haar beurt 
voorbij heeft laten gaan als de collegepartijen en het college met een verhaal komen. Ze citeert uit de conclusie 
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van het college: de voorgenomen bezuinigingen bieden niet de gewenste duurzaamheid, maar verschuiven de 
problemen voor een belangrijk deel naar de toekomst. Die beurt laat ze graag aan zich voorbij gaan. 
 
GL reageert op de woorden van de wethouder dat het een groslijst aan bezuinigingsvoorstellen was, zonder dat 
daaraan een waardering was toegekend. Het ging er haar ook om dat de cijfers niet secuur waren. Richting VVD 
geeft zij aan dat de meeste fracties een richting hebben aangegeven en dat het college daarmee aan de slag kan. 
Niet iedereen is een boekhouder die prachtig op een bepaald getalletje uitkomt; er ligt echter totaal geen visie on-
der. 
De VVD zegt dat ze aanneemt dat GL bedoelt: een andere visie dan de hare. 
GL is benieuwd naar de visie van de VVD, behalve puur bezuinigen. Ze heeft veel cijfers gehoord bij de on-
derbouwing van de VVD, maar waarom en hoezo heeft ze niet gehoord, behalve dan in het beginstukje iets over 
liberalisme. 
De VVD geeft aan dat dat inderdaad haar visie is. 
Liberaal Leiderdorp vindt dat een leuke opmerking. Hoe haalt de VVD het in haar hoofd zich te beroepen op het 
verkiezingsprogramma van de VVD en het liberalisme daarbij te halen, als ze wil bezuinigen op bijv. zorg en wel-
zijn. Deelname van de VVD aan dit college, geeft al aan dat ze maling heeft aan het liberalisme en het 
verkiezingsprogramma. Ze mag daar best iets anders voor in de plaats nemen, maar maak wel een duidelijke 
keuze.  
Ze geeft de wethouder gelijk in zijn opmerking dat hij de zaken meeneemt en de raad in september hoort wat het 
college ervan vindt. Van de VVD kreeg zij de uitnodiging aan te geven waar Liberaal Leiderdorp wil bezuinigen. De 
VVD heeft blijkbaar geslapen toen er belangrijke zaken in de raad aan de orde waren. Liberaal Leiderdorp was 
bijv. tegen de RIS (€ 500.000,-), ateliers Boterhuispolder en Leiderdorpse Lente. De VVD kiest voor besparen op 
sport - misschien moet ze nog eens in haar verkiezingsprogramma kijken. Ook wil de VVD bezuinigen op zorg en 
welzijn; Liberaal Leiderdorp doet dat niet, omdat dat niet in haar verkiezingsprogramma staat. De VVD wil de 
kosten voor buitensport verhogen, wat een lastenverzwaring voor burgers is; in haar programma staat dat ze dat 
niet wil. De VVD wil wel precario, een lastenverzwaring voor burgers, handhaven. De VVD, het liberalisme, en ook 
haar lokale verkiezingsprogramma zeggen daar iets heel anders over. 
 
Wethouder Gardeniers heeft de scoringslijsten ontvangen en de opmerkingen vanavond gehoord; het college 
neemt dat mee. Dat zal op haar merites worden beoordeeld. T.a.v. de zorgvuldigheid, merkt hij op dat het college 
de indruk had goed gecommuniceerd te hebben met de raad. Het college heeft aangegeven dat het een keuzelijst 
was - dat staat er ook boven. Volgende keer wordt dat duidelijker gemaakt. De cijfers aanpassen. Dat blijft voort-
schrijdend inzicht. Vandaag zijn nieuwe cijfers binnengekomen, morgen gebeurt dat ook; sommige zaken worden 
elke keer aangepast. Bij de begroting moet op een gegeven moment ook een deadline gesteld worden voor het in-
nemen van verdere gegevens en moet het college op basis van de dan beschikbare gegevens een besluit nemen. 
De begrotingsscan. Het eerste concept is binnen. Daar staan veel vragen in. Hij hoopt het klaar te krijgen voor 
eind augustus, maar vreest met grote vreze gezien het grote aantal. Er zijn nog weinig echte conclusies te trek-
ken. Op het moment dat het college denkt verder te komen met provincie en BZK, zal het dat met de raad com-
municeren. 
 
De Voorzitter concludeert dat de raad besluit kennis te nemen van de Perspectiefnota 2008 - 2011 en daarmee 
richting geeft aan de Begroting 2008 en volgende jaren. 
 
7. Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland (wijziging). 
De VVD merkt op dat het besluit is aangepast, maar in het voorstel staat overal nog steeds 26 maart. Het zou fijn 
zijn als in het vervolg in beide stukken aanpassingen worden doorgevoerd. 
De Voorzitter zegt dat het in het definitieve stuk dat door griffier en Voorzitter getekend wordt, zal worden aange-
past. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
8. Begrotingswijziging 3 2007. 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders. 
 
9. Stichting Openbaar Onderwijs. 
De VVD geeft aan dat de raad bijna uit dit punt is. Er is echter één ding blijven liggen, waar meerderen het niet 
over eens zijn. De brief van het college heeft haar niet overtuigd dat het goed in de conceptstatuten staat. De tekst 
zoals voorgelegd is in haar ogen niet in overeenstemming met de eis vastgelegd in art. 48 lid 6 sub b van de wet 
op het Primair Onderwijs, dat tenminste een derde gedeelte doch geen meerderheid van de bestuursleden wordt 
benoemd op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op de betrokken school 
of scholen. Het gaat derhalve niet om samenstelling van de benoemingscommissie, maar om de samenstelling 
van het bestuur. PvdA, BBL, Liberaal Leiderdorp en de VVD dienen hierover een amendement in. Via Google 
heeft ze drie gemeenten gevonden die precies dezelfde constructie hebben. 
[Het amendement is als bijlage aan het verslag gehecht.]  
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Wethouder Glasbeek zegt dat het college - zoals in de brief staat aangegeven - van de notaris een contrair advies 
gekregen heeft. Gezien de discussie en het nu voorliggende alternatieve tekstvoorstel, kan het college het amen-
dement overnemen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
10. Bekostiging nevenvestiging voor VSO-ZMOK in Holland Rijnland. 
De PvdA is buitengewoon verheugd met dit resultaat en feliciteert het college. Dit is een groot succes. 
 
Ook het CDA is ook blij met dit resultaat. De budgettaire verplichtingen zijn reeds opgenomen in de Perspectiefno-
ta, maar ze blijft ernaar streven hiervan een rijkstaak te maken cq. een rijksvergoeding te ontvangen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
11. Variantenonderzoek Ringweg Oost. 
De VVD heeft in de commissie een aantal dingen aangegeven om het de wethouder gemakkelijker te maken in de 
opdracht. Leiderdorp heeft een verkeersprobleem. Onderkend kan worden dat een gedeelte van dat probleem ver-
oorzaakt wordt door het ontbreken van een ringweg oost. Ook omdat het Leiderdorp niet of nauwelijks iets kost - 
behalve enige ambtelijke capaciteit - is het goed dat regionaal gekeken wordt naar mogelijke oplossingen voor dit 
probleem. Het tijdpad loopt tevens perfect. Toch wil zij met enkele andere partijen een amendement voorstellen 
om de wethouder meetbare kaders mee te geven waarmee de raad in de toekomst, als een gekozen variant terug-
komt, kan beslissen of die variant aan haar kaders voldoet. In het stuk zelf wordt bijv. alleen gesproken over de 
kern van Leiderdorp. Welke kern wordt dan bedoeld? Dat is benoemd. Ze doet dat d.m.v. het toevoegen van een 
beslispunt 2a. Deze toevoeging heeft haar genoodzaakt een aantal varianten te schrappen omdat het stuk begint 
met het vaststellen van het feit dat die varianten als perspectiefvol worden gezien. Aangezien die varianten niet 
voldoen aan het beslispunt zoals toegevoegd, zijn ze niet perspectiefvol; het gaat om de varianten 1, 2 en nulplus. 
1 En 2 zouden wellicht nog levensvatbaar kunnen zijn, mits ze aan het gestelde kader in 2a voldoen. 
[Het amendement is als bijlage aan het verslag gehecht.] 
 
Liberaal Leiderdorp onderschrijft de woorden van de VVD volledig. 
 
De PvdA complimenteert de wethouder met het feit dat deze zaak regionaal wordt aangepakt. De VVD heeft goed 
aangegeven welke problemen ze heeft met het kiezen van een aantal varianten. Zij is blij met de suggestie van de 
VVD beslispunt 2a toe te voegen, waarin de intentie wordt uitgesproken het ook te laten leiden tot iets positiefs 
voor Leiderdorp. Het zou best kunnen dat uit de onderzoeken van die varianten blijkt dat het niet haalbaar is. Zij 
constateert bij nader inzien strijd tussen punt 2a en het schrappen van een aantal varianten. Anders wordt de 
oogst wel erg dun. Zij stelt voor het bij 2a te houden en de rest te laten staat. Uit de onderzoeken blijkt wel wat le-
vensvatbaar en interessant is. 
De VVD kan daarmee instemmen. Haar belangrijkste doel is vermindering van de verkeersdruk. 
De PvdA begrijpt dat 2b dan kan vervallen; zij sluit zich daar graag bij aan. 
De Voorzitter constateert dat het wijzigen van beslispunt 2b in het amendement vervalt. 
 
Het CDA staat volledig achter het toevoegen van beslispunt 2a. Ook zij had in eerste instantie problemen met wij-
ziging van beslispunt 2b; dat is nu vervallen. Het CDA wil het kader stellen dat er niet meer druk op Engelendaal 
en Persant Snoepweg komt.  
 
BBL is blij met het amendement. Ze kan volledig meegaan met beslispunt 2a en is blij dat 2b de ijskast in gaat.  
 
GL kan meegaan met beslispunt 2a. Ze hoopt dat Engelendaal en Persant Snoepweg ontlast zullen worden. 
 
Wethouder Glasbeek kan leven met de formulering van 2a. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
12. Bestemmingsplan Leyhof. 
De heer Thunnissen deelt als voorzitter van commissie 2 mede dat in commissie 2 ook ingesproken is over de 
hoogspanningsmasten. Afgesproken is dat raad en college een inspanningsverplichting hebben te bezien wat 
dienaangaande te bereiken is. Die afspraak staat.  
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
De Voorzitter constateert dat het voorstel m.b.t. de afdoening van de bezwaarschriften wordt gevolgd. 
 
13. Uitkeren compensatievergoeding voor instelling eenrichtingsverkeer Van der Valk Boumanweg. 
GL vraagt of dit de eenmalige en laatste keer is, of kan de raad erop rekenen dat dit punt volgend jaar nogmaals 
aan de orde komt. 
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Liberaal Leiderdorp geeft aan dat MEAS schade claimt als gevolg van het afsluiten van de Van der Valk 
Boumanweg. Een aantal winkeliers gevestigd aan de Splinterlaan heeft destijds een afspraak met wethouder 
Roest gemaakt; zij kregen een fooi als tegemoetkoming in de kosten voor rechtsbijstand die ze hadden 
ingeschakeld. MEAS krijgt nu een substantieel bedrag, mooi onderbouwd met een advies van een bureau. Wat 
doet de gemeente met die winkeliers die ook schade hadden? Het is niet eerlijk te denken ‘niet over praten, want 
dat scheelt veel geld’, want die ondernemers hebben ook schade geleden. Is het college van plan hierover met 
deze ondernemers cq. vertrokken ondernemers in gesprek te gaan? 
 
BBL zegt dat onder argumenten staat dat de afkoopsom is overeengekomen bij het instellen van eenrichtingver-
keer op de Van der Valk Boumanweg. Aangezien er geen geld meer in het IVVP-budget zat, wordt de dekking ge-
zocht in de Algemene Reserve, die weer wordt aangevuld op het moment dat er een extra dividend wordt 
uitgekeerd. BBL volgt die gedachtegang niet helemaal. MEAS wil zijn bedrijf sluiten en de grond verkopen op ba-
sis van een verkeersmaatregel. Die verkoop stagneert, vanwege hickups bij de planvorming en de rol die de raad 
daarin speelt. Er is overeengekomen dat de opbrengsten van MEAS niet naar het IVVP, maar naar het Centrum-
plan gaan. Dat is geen juiste gedachtegang, ook al is daarover reeds een besluit genomen. Ze kan instemmen 
met een overbrugging van de kosten vanuit de Algemene Reserve, maar die zal op termijn moeten worden aan-
gevuld vanuit de opbrengsten van MEAS. Niet vanuit de eenmalig verwachte dividenduitkering, want nog niet lang 
geleden is vastgesteld dat de incidentele baten teruggestort moeten worden in de Algemene Reserve om vlees op 
de botten te krijgen. In het eerste geval dat zich voordoet, gebeurt dat niet. Is de gemeente met deze compensa-
tievergoeding aan het eind van de betalingsrit? Of dreigt omwille van het vermijden van toekomstige compensatie-
vergoedingen dat de raad bij de komende MEAS-plannen in de tang wordt genomen? 
 
Wethouder Wassenaar merkt op dat de afgesproken compensatievergoeding het einde van het verhaal is. Hij 
heeft dat nog eens nagelezen in de besprekingsverslagen van augustus 2005 en ook het advies van de deskun-
dige wijst daarop. Liberaal Leiderdorp vroeg of de winkeliers aan de Splinterlaan ook voor een vergoeding in aan-
merking komen. Bij de beoordeling van deze kwestie heeft hetzelfde deskundigenbureau een negatief advies ge-
formuleerd; er bestaat geen aanleiding dat te doen. Het beslispunt aangaande het ten laste brengen van de Alge-
mene Reserve is aangepast n.a.v. het meerderheidsadvies van de commissie; het lijkt hem weinig zinvol daar lang 
over te spreken. Per saldo maakt het ook niet veel uit. Geld dat is toegezegd, moet betaald worden; of het ten 
laste van de ene pot gaat of van de andere, maakt per saldo niet veel uit. De gemeente komt niet onder deze ver-
plichting uit.  
 
Tweede termijn. 
Liberaal Leiderdorp vraagt of het advies over de winkeliers aan de Splinterlaan in hetzelfde rapport staat als het 
advies over MEAS. 
Wethouder Wassenaar weet niet of dat hetzelfde of een apart rapport is. Het is hier verder niet aan de orde. 
De Voorzitter geeft aan dat het standpunt van de gemeenteraad ook bij de rechter aan de orde is geweest. Hij 
deelde het standpunt van de gemeente dat er geen reden was schadevergoeding te betalen. Het is dus uitein-
delijke op basis van een rechterlijke uitspraak afgerond. 
Liberaal Leiderdorp ontvangt graag het rapport van het college waarin dat wordt vermeld. 
Wethouder Wassenaar zegt dat hij de belangrijke punten uit het dossier aan Liberaal Leiderdorp zal doen toeko-
men. 
 
Stemverklaringen 
BBL zal niet instemmen met beslispunt 2, daar waar het gaat over de aanvulling van de Algemene Reserve vanuit 
het extra te verwachten dividend. 
Liberaal Leiderdorp moet helaas tegen het voorstel stemmen, omdat zij niet beschikt over het rapport als zo-
even vermeld; dat is voor haar van doorslaggevende betekenis om deze partij wel een tegemoetkoming te geven. 
Zij wil niks afdoen aan een rechterlijke uitspraak, maar zij heeft deze niet gezien en kent ook het bewuste rapport 
niet; zij kan op dit punt dus geen juist oordeel geven. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders met aante-
kening voor de fractie van BBL dat zij geacht wenst te worden tegen beslispunt 2 te hebben gestemd en Liberaal 
Leiderdorp dat zij geacht wenst te worden tegen het gehele voorstel te hebben gestemd. 
 
14. Bouwverordening 2007. 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders. 
 
15. Krediet bouwrijp maken voor uitbreiding Koningin Julianaschool. 
De VVD geeft aan dat een krediet gevraagd wordt voor iets dat al gedaan is. Naar haar mening heeft de wet-
houder in de commissie uitgebreid en voldoende commentaar gegeven over de wijze waarop dit dossier ontstaan 
is en hoe voorkomen wordt dat dergelijke zaken in de toekomst weer gaan gebeuren. De VVD had de angst dat de 
aannemer wellicht met een claim zou komen omdat de grond niet bouwrijp was, maar die angst blijkt niet terecht. 
Het is financieel geen leuk verhaal, maar er is niks aan te doen. De VVD kan met het voorstel instemmen.  
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BBL merkt op dat in de commissie uitgebreid gesproken is over een tweetal pijnpunten in het voorstel: de archeo-
logische onderzoeken - hiervan is BBL nog steeds van mening dat de uitbreiding eerder door het college onder de 
aandacht van de raad had moeten worden gebracht - en het nog niet bouwrijp zijn. De wethouder heeft redenen 
aangevoerd die tot deze fouten hebben geleid; deze verklaren het, maar zijn niet zomaar te accepteren. 
Daarnaast werd in de commissie het gevraagde krediet van € 100.000,- voor het bouwrijp maken, in een vloek en 
zucht teruggebracht naar € 60.000,-. Het gemak waarmee dit gebeurde, wekte bij BBL de indruk dat dit dossier als 
natte vingerwerk gekenschetst kan worden. Of de eerste raming van € 100.000,- was zwaar overtrokken waarmee 
de raad op voorhand al niet serieus wordt genomen, of de drastische verlaging is ingegeven om de ergste pijn 
tijdens de commissievergadering weg te halen, waarbij ze vreest dat dit dossier nog een keer aan de orde komt 
met een extra aanvullend krediet. BBL kan er niet omheen nogmaals met klem te wijzen op de conclusies en 
aanbevelingen uit het Touwbaan-rapport, zeker als het gaat om het in control blijven. Ze betreurt de gang van 
zaken bij dit dossier in hoge mate en dient hierover een motie in. [De motie is als bijlage aan het verslag gehecht.] 
 
Het CDA heeft zich in de commissie afgevraagd hoe dit kon gebeuren. De wethouder heeft een duidelijke verkla-
ring gegeven waarmee ze kan leven. Ze gaat akkoord met de aangegeven beslispunten, omdat ze zich realiseert 
dat eigenlijk geen ‘nee’ tegen dit voorstel kan worden gezegd. 
 
De PvdA zegt dat dit punt uitgebreid in de commissie is besproken. De wethouder heeft uitgelegd hoe een en 
ander komt en aangegeven dat ook hij dit dossier betreurt. Een motie met de strekking zoals ingediend, is dan op 
zich niet nodig en zal niet door de PvdA gesteund worden. 
BBL geeft aan dat er n.a.v. de Touwbaan-affaire veel aanbevelingen zijn gedaan. Kijkende naar dit dossier, is niks 
uit de lessen van de Touwbaan geleerd. Het gaat niet om de wethouder die verantwoording heeft afgelegd, maar 
om de constatering indertijd dat zaken niet goed gaan. Het gaat wederom niet goed. Er kunnen allerlei beloften 
worden gedaan, maar het moet nu een keer worden vastgelegd. Het moet voor eens en altijd afgelopen zijn met 
deze escapades. 
De PvdA vindt dat als de wethouder zelf al gezegd heeft dat hij dit geen juist dossier vindt en de gang van zaken 
betreurt, het ook niet nog een keer door een motie behoeft te worden ingepeperd. De wethouder, sprekende voor 
het college, heeft genoeg boete gedaan en dan is een motie als deze niet nodig. Daargelaten de aanbevelingen 
uit het Touwbaan-rapport waar ze nog steeds achter staat. Op de opmerking van BBL dat de PvdA ermee ak-
koord gaat dat alles met een excuus wordt afgedaan, reageert zij dat ze dat niet gezegd heeft. 
Liberaal Leiderdorp meent dat als de PvdA de motie niet steunt, zij de gang van zaken niet betreurt. Het gaat om 
een uitspraak van de raad, niet om boetedoening van een collegelid. De raad dient uit te spreken dat hij dit een 
betreurenswaardige gang van zaken vindt. 
GL zal de motie steunen. 
 
Wethouder Glasbeek merkt aangaande de bijstelling van € 100.000,- naar € 60.000,- op dat bij het maken van het 
oorspronkelijke voorstel het antwoord van NUON nog niet binnen was. De kosten zijn geraamd ervan uitgaande 
dat er sprake zou kunnen zijn van volledige leidingen. Dat gebeurt uit het oogpunt van voorzichtigheid om te voor-
komen dat het college terugmoet, wat sowieso al te vaak bij dit dossier is gebeurd. 
BBL vindt dit antwoord aardig klinken, maar het had de wethouder gesierd als hij als inleiding bij de behandeling 
van het onderwerp in de commissie was begonnen te stellen dat de kosten niet € 100.000,- maar € 60.000,- wa-
ren; dat werd pas aangegeven toen daar vanuit de commissie kritische vragen over gesteld werden. 
Wethouder Glasbeek kan zich daar iets bij voorstellen. Dit is de verklaring van het verschil. 
BBL kan de redenatie wel begrijpen, maar één van de aanbevelingen uit het Touwbaan-rapport is dat als er kre-
dietaanvragen komen, deze financieel zorgvuldig in orde moeten zijn. Nu blijkt dat de cijfers nog niet beschikbaar 
waren. Dan moet het college het voorstel niet indienen, want het zet de commissie op het verkeerde been. 
Wethouder Glasbeek geeft aan dat op een gegeven moment naar beste weten, met een zekere mate van inschat-
ting onder het doen van bepaalde aannames een schatting wordt gemaakt. Juist het onderwerp van het bouwrijp 
maken, is de misser in het geheel - dat had niet mogen gebeuren. 
 
BBL verzoekt om hoofdelijke stemming over de motie. 
 
De heer Joosten: Tegen. 
De heer Langenberg: Voor. 
De heer McDaniel: Tegen. 
Mevrouw Meijer: Tegen. 
Mevrouw Meiners: Tegen. 
Mevrouw Van Reijn: Tegen. 
De heer Staal: Voor. 
De heer Suijkerbuijk: Tegen. 
Mevrouw Suijkerbuijk: Voor. 
De heer Teske: Voor. 
De heer Thunnissen: Tegen. 
Mevrouw Vons: Voor. 
Mevrouw De Waard: Voor. 
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De heer Cooijmans: Tegen. 
Mevrouw Van Diepen: Tegen. 
De heer Van Jaarsveld: Tegen. 
De heer Hekkelman: Tegen. 
De heer Hollands: Tegen. 
De heer Van der Hoogt: Voor. 
De heer Van Huut: Tegen. 
 
De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 13 tegen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
16. Nota jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie. 
Het CDA vindt het een mooie nota. In de nota staat dat er veel aan de jeugd wordt gedaan en dat invulling wordt 
gegeven aan jeugd die in zijn vrije tijd behoefte heeft aan ruimte in Leiderdorp. In de commissie is voorgesteld te 
bekijken of er meer variatie in het aanbod kan komen - veel van de benoemde jeugdactiviteiten zijn veel van het-
zelfde - om ook recht te doen aan de grote diversiteit van jeugd die hier in de raadszaal is geweest. Is hier al iets 
over bekend? Is er overleg over geweest? Ziet het ernaar uit dat er een gevarieerd programma in overleg met 
deskundigen en werkers in het veld wordt ingevuld? Het CDA ziet graag dat er met oud geld een aantal zaken, zo-
als bijv. de vakantiepas, als nieuw beleid wordt opgepakt; daar kan zij graag mee instemmen. Het CDA wil graag 
dat ouders en vrijwilligers meer bij activiteiten betrokken worden. Ze hoopt dat bestaande voorzieningen z.s.m. 
worden opgeknapt, zodat mensen ook het gevoel hebben dat er snel wat gebeurt. De Leiderdorpse Lente mag 
actief doorgaan met het opknappen en uitbreiden van JOP’s, zoals in de nota staat aangegeven. 
 
BBL is blij met de nota, ook omdat de uitkomsten van het jeugddebat daarin verwoord zijn. Tijdens de commissie 
heeft de heer Hermans (SCw) aangegeven nader overleg met de gemeente te willen. Dat lijkt haar geen probleem 
voor wat betreft invulling van de details. Ze vindt het van eminent belang dat met voortvarendheid wordt gehan-
deld zoveel mogelijk punten uit de nota, daar waar ze betrekking hebben op activiteiten die in 2007 moeten 
worden uitgevoerd, te realiseren. Zal dat gebeuren? Het jeugdcentrum of een alternatief daarvoor moet z.s.m. 
worden gerealiseerd - als het even kan voor 2010. Hoe kan voor slechts € 10.000,- invulling aan het Haags model 
worden gegeven? Bij ‘kosten, baten en dekking’ wordt gesproken over ‘meeste acties’; welke acties en activiteiten 
worden onder dit begrip geschaard? Op welke manier wordt voor de andere acties en activiteiten dekking gevon-
den? 
 
De PvdA geeft aan blij te zijn met het tempo dat is ingezet; het is van belang dat het doorgaat. Ze is benieuwd wat 
uit het gesprek tussen wethouder en SCw is gekomen. Het is belangrijk dat deze gesprekken ook doorgaan, want 
dat zijn de mensen met kennis van zaken. Twee discoavonden in De Buit betekenen niet per se meer van hetzelf-
de. Er zijn verschillende groepen jongeren, van verschillende afkomst, die verschillende behoeften hebben op het 
gebied van dat soort avonden. Kijk hier nog eens naar, los van het feit dat de PvdA gevarieerde activiteiten van 
groot belang vindt. Ze kan instemmen met de beslispunten. Het is goed dat een en ander wordt opgeknapt en de 
JOP’s worden uitgebreid; dit moet voortvarend ter hand worden genomen. Het moet een gezamenlijke actie van 
raad, college en potentiële omwonenden zijn ervoor te zorgen dat waar de JOP’s gaan verschijnen, op hetzelfde 
niveau als 1996 te komen. Dat betekent dat er achteraf geen bezwaren zijn tegen het hebben van een JOP in de 
omgeving. De PvdA meent dat het jongerencentrum sneller dan in 2010 gerealiseerd moet kunnen worden. Mis-
schien is het mogelijk een werkgroep te formeren om te bekijken of de raad zelf een bijdrage richting jongeren kan 
leveren om tot een model te komen. Het SCC is volgend jaar klaar. Een aantal kantooractiviteiten zal 
waarschijnlijk vanuit dWaRS&zo verplaatst worden. Het klinkt hem niet onwelwillend in de oren in dat gebouw een 
variant op Sjelter neer te zetten, zodat er op kortere termijn - misschien 2009, maar het liefst 2008 - een 
jongerencentrum wordt gerealiseerd. Het Catalpa-deel daarnaast draait alleen overdag; dat raakt elkaar niet. Hoe 
denkt de wethouder hierover? 
 
GL sluit zich aan bij de positieve reacties over de nota. Ze kan zich aansluiten bij de PvdA. Het is een goede 
suggestie om voor uitgaansmogelijkheden voor jongeren naar dWaRS&zo te kijken. Heeft het college straks wel 
genoeg financiële middelen om de JOP’s, speelveldjes en -plaatsjes op te knappen? GL heeft er bij de Perspec-
tiefnota voor gekozen deze middelen te behouden; ze hoopt dat dat ook de uitkomst van het beraad in het college 
zal zijn. In de commissie heeft ze aangegeven te twijfelen of het mediumpodium resultaten zal opleveren. Ze heeft 
hiernaar geïnformeerd en daar nu positievere geluiden over gehoord. GL hoopt dat het een middel is om jongeren 
bij de politiek te betrekken. Ze is ook benieuwd naar wat uit het overleg met SCw is gekomen. Bij andere acties die 
nog gaan volgen - waarover nu niet beslist hoeft te worden - dienen SCw en andere werkers in het veld steeds 
betrokken te worden. Het SCw moet daarin een stem hebben, omdat ze die activiteiten moet doen vanuit het 
budget dat ze nu heeft. GL is er bang voor dat het Jeugdwerk wijk- en buurtgericht werk zal verdringen. Het lijkt 
haar een goede combinatie om het Jeugdwerk in te bedden in het buurtwerk, want de buurt bestaat uit jongeren 
en ouderen die de buurt met elkaar leuk en gezellig moeten maken; dat kan elkaar aanvullen. 
 
De VVD is positief over de nota. Het is een heldere en goed onderbouwde nota, met concrete oplossingen die in 
de tijd zijn gezet. Met de voorstellen komt het college in hoge mate tegemoet aan de wens van de VVD meer prio-
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riteit te geven aan jongeren van 14 tot 18 jaar. Ze kan instemmen met de nota, op de voorwaarde dat ze een be-
vestiging op twee zaken krijgt. Ten eerste dat de beslispunten 1, 2, 4 en de voorfase voor de ontwikkeling van een 
jongerencentrum binnen reeds toegekende budgetten kunnen worden uitgevoerd. Het tweede punt is het jonge-
rencentrum. Uit de antwoorden op de Perspectiefnota blijkt dat het om een haalbaarheidsonderzoek gaat. Dat be-
tekent dat pas op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek besloten gaat worden of er een cen-
trum komt. In de commissie is gevraagd en toegezegd dat de raad in kennis wordt gesteld van de opdracht en sa-
menstelling van de werkgroep die dat haalbaarheidsonderzoek gaat doen. Dat voorstel heeft ze nog niet ontvan-
gen. De VVD wil vanavond de garantie dat in de werkgroep geen raads- of burgerleden zitten, want die moeten nl. 
het voorstel ook toetsen. De werkgroep dient in het haalbaarheidsonderzoek een goed onderbouwde indicatie te 
geven over de bezettingsgraad van zo’n jongerencentrum. Er is bijv. al een centrum dWaRS&zo met een bijzonder 
lage bezettingsgraad. 
 
Liberaal Leiderdorp is het eens met de VVD, zeker daar waar het gaat om de bezetting van de werkgroep en het 
niet uitbreiden van het budget. Het lijkt haar goed dat niet alleen gekeken wordt naar de mogelijkheden die SCw 
Leiderdorp t.a.v. het jongerencentrum heeft, maar ook of er andere partijen op de markt zijn die dat voor hetzelfde 
geld kunnen. 
 
Wethouder Glasbeek zegt dat er een eerste afstemmingsoverleg met SCw is geweest, dat m.n. gericht was op 
het feit of snel (vanaf september) tot invoering van het voorgestelde gekomen zou kunnen worden. Dat overleg 
wordt voortgezet. Wethouder Gardeniers en hij hebben in september weer overleg; tussentijds vindt er ambtelijk 
afstemming plaats. Dat is er allemaal op gericht daar vanaf september mee aan de slag te gaan. Er is aandacht 
gevraagd voor het feit dat er niet meer van hetzelfde, maar een verscheidenheid in aanbod moet komen. Dat was 
ook onderdeel van die bespreking. Verschil komt ook in de verschillende doelgroepen tot uiting; niet alleen ver-
schillend qua aard, maar ook qua leeftijd. Er is zorg uitgesproken over de financiële kant. Het voorstel voorziet in 
het gebruiken van ‘oud geld’. Dat heeft tot gevolg dat bestaande activiteiten die eerst in de productafname waren 
voorzien wat reduceren. Het college heeft de tijd in september/oktober nodig het voor de toekomst goed op een rij 
te zetten. De opmerkingen van BBL en PvdA t.a.v. het jongerencentrum. Er moet geen verwachtingsniveau 
worden gecreëerd waaraan niet voldaan kan worden - in die zin past voorzichtigheid en terughoudendheid. Ook 
omdat doorlooptijden in het ene geval meer dan in het andere geval een rol spelen. In september/oktober wil hij 
met meer helderheid komen. De werkgroep speelt daarin een rol; de raad krijgt daar binnenkort een voorzet voor. 
Hij neemt kennis van de opmerkingen van de VVD ter zake en kan zich daarbij iets voorstellen omdat men bij de 
toetsende rol anders in een spagaat komt. Gevraagd is of van de voortgang op regelmatige basis verslag gedaan 
kan worden. Er is reeds aangegeven dat de voortgang van zaken binnen het jeugdbeleid op kwartaalbasis in de 
rapportage wordt meegenomen. De JOP’s. De selectie van mogelijke plaatsen voor additionele JOP’s moet zorg-
vuldig gebeuren voordat het naar commissie en raad gaat - deze en volgende week is daarover nader overleg in 
het college. De barrière van de directe omgeving van een JOP blijft een problematisch punt. Dat komt doordat be-
staande JOP’s soms daadwerkelijk overlast veroorzaakt hebben. Het college is daarover ook nauw met de politie 
in overleg. Zij geeft ook aan dat er meer JOP’s moeten komen om tot een verwatering van het geheel te komen. 
Na de vakantie komt het college met nadere voorstellen. Het betrekken van andere instellingen dan SCw. Binnen 
de bestaande opzet voor het gebruik van oud geld, gaat het erom dat binnen de productafname een wijziging 
wordt bewerkstelligd naar andere producten dan het productaanbod zoals oorspronkelijk gold. Dat is een overeen-
komst met SCw; hij ziet daarin geen vrijheid. Hij wil t.z.t. best een keer het debat aangaan over hoe met het 
onderbrengen van dit soort activiteiten verder om moet worden gegaan. Binnen de bestaande situatie is het - 
afgezien van de vraag of het wenselijk is - niet mogelijk.  
Het ging er Liberaal Leiderdorp ook niet om op korte termijn zoiets te realiseren. Zij gaat graag in op de uitnodi-
ging daar in ander verband nog eens over te praten. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
17. Kaderstellende notitie WWB verordeningen. 
Het CDA vindt de Verordeningen die in Leiderdorp van toepassing zijn er goed uitzien; ze wil die handhaven. In 
het commissieadvies staat niet de nieuw voorgestelde ingangsdatum van 1 juni, terwijl daar wel over gesproken is. 
 
GL is het eens met deze kaderstellende notitie. Ze hoopt dat 1 juni alles vastgesteld is. 
 
BBL kan instemmen met het voorstel. Tijdens de commissie heeft BBL haar twijfels uitgesproken over de haal-
baarheid van de ingangsdatum op 1 januari 2008. Medegedeeld werd dat de planning juni 2008 was. BBL heeft 
verzocht dat aan te passen in het voorstel; dat is niet gebeurd. 
 
Wethouder Glasbeek heeft er op zich geen problemen mee de datum januari 2008 door juni 2008 te vervangen. 
Mocht het eerder kunnen, dan zal dat niet worden gelaten. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
18. Kaderstellende notitie visie wet Sociale Voorzieningen (WSW). 
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De VVD kan instemmen met de visie in de notitie en daarmee met beslispunt 1. Het CDA heeft in de commissie 
opgemerkt dat ‘de klant centraal’ niet de juiste bewoording is; zij sluit zich hierbij aan. Beslispunt 2 en de bijlage 
sporen niet met elkaar. Om die reden moet het beslispunt gewijzigd worden. Zij dient hiervoor een amendement 
in, ondertekend door alle fracties. [Het amendement is als bijlage aan het verslag gehecht.] 
 
De PvdA is blij dat de agendapunten 17, 18, 19 en 20 in een vroegtijdig stadium in de raad voorliggen, zodat hij 
daarover kan discussiëren. Er liggen vier stukken voor die rijp voor de discussie waren. Ze stemt in met het inge-
diende amendement. 
 
Het CDA zegt dat van de vier punten onder ‘vragen over de uitgangspunten voor versterking van het WSW-
beleid’, de punten 1, 2 en 4 vanzelfsprekend zijn. Bij punt 3 staat: de klant staat centraal en heeft recht op 
participatie. Een volwassener formulering is: de klant maakt deel uit van een sociale- en bedrijfsmatige organisatie 
en heeft recht op meepraten en meedoen. Deze formulering komt misschien overeen met het gestelde, maar doet 
meer recht aan de zelfstandigheid van de volwassenen over wie gesproken wordt. 
 
BBL onderschrijft de notitie ‘Visie op de modernisering van de WSW’. T.a.v. beslispunt 2 heeft ze een aantal ka-
derstellende vragen. BBL geeft ter zake de vormgeving van de cliëntenparticipatie aan de voorkeur te hebben aan 
te sluiten bij de WWB-cliëntenraad. Een aparte cliëntenraad WSW per gemeente wijst zij af; een regionale raad is 
eventueel bespreekbaar. Wat betreft de cliëntenparticipatie wil BBL de VNG-modelverordening - die binnenkort zal 
verschijnen - volgen. In de bijlage in het raadsvoorstel wordt dit gemeld bij het persoonsgebonden budget; dit is 
niet wat zij gezegd heeft. Het volgen van de VNG-modelverordening betreft dus de cliëntenparticipatie. Wat betreft 
de PGB wil BBL klein beginnen en langzaam opbouwen. Uiteindelijk zou de maximale ruimte benut moeten 
worden voor de WSW-er. Voor de zwakste WSW-ers is het een must de cliënt een zo groot mogelijke zelfstandige 
keuze te laten maken. Wel moet getoetst worden of de cliënt zelf keuzegerechtigd is. Deze specifieke doelgroep 
moet met zorg begeleid worden; per individu moet worden bekeken of het mogelijk en wenselijk is, hem of haar 
gebruik te laten maken van de mogelijkheden die een PGB biedt. Als een cliënt zelf aangeeft gebruik te willen ma-
ken van een PGB moet zorgvuldig bekeken worden of er mogelijkheden zijn en zo ja, welke; dit moet goed gecom-
municeerd worden. Wat betreft de subsidieverlening aan werkgevers gaat zij mee met wat in de bijlage is ge-
noemd. De uitgangspunten voor versterking van het WSW-beleid kan BBL onderschrijven. 
 
GL is het eens met de notitie. Ze heeft het amendement ondertekend omdat de gestelde kaders zo duidelijker 
naar voren komen. Ze sluit wat betreft de PGB aan bij BBL. Deze doelgroep is erg kwetsbaar; daar moet zorgvul-
dig mee worden omgegaan. 
 
Wethouder Glasbeek vindt het amendement een verheldering t.o.v. wat er lag. Met deze kaderstelling kunnen 
behoorlijk wat meters gemaakt worden. Hij constateert dat de notitie op instemming kan rekenen. In de formulering 
van mevrouw Van Diepen kan hij zich volledig vinden. 
 
Tweede termijn.  
De PvdA vraagt aan BBL of hetgeen zij zei over de cliëntenparticipatie strookt met hetgeen in het amendement 
omschreven staat. 
BBL geeft aan dat in het amendement staat: ‘cliëntenparticipatie: voorkeur voor aansluiting bij de regionale cliën-
tenraad’. Dat heeft BBL ook gezegd. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
19. Meerjarig commitment DZB Leiden. 
De VVD heeft in de commissie bezwaar gemaakt tegen de termijn van 5 jaar waarvoor het convenant gesloten 
wordt. Bij brief van 11 juli heeft het college aangegeven dat een convenant gesloten wordt waarvan een Service 
Level Agreement (SLA) onderdeel uitmaakt. Ze gaat ervan uit dat in de SLA kaders en normen gesteld worden die 
vervolgens jaarlijks worden getoetst. Het is jammer dat dat onderdeel niet in het besluit zelf is aangepast. Kan aan 
beslispunt a worden toegevoegd: en met toepassing van de inhoud van de derde alinea van de brief van het colle-
ge dd. 11 juli 2007 aan de raad gericht. Dat geeft nl. precies het punt aan waarom de VVD in eerste instantie niet 
mee wilde gaan.  
 
GL stemt in met het convenant met De Zijlbedrijven in Leiden. Veel cliënten zijn daar al aan het werk en worden 
daar begeleid. Als er zo’n voorziening dicht bij huis is, moet de regio ervoor zorgen dat die voorziening in stand 
kan blijven. GL vindt het een goede zaak met DZB een meerjarig convenant te sluiten, met de aanvullingen daarbij 
gegeven door het college om te waarborgen dat het goed gaat en de raad jaarlijks kan controleren. 
 
De PvdA kon ook instemmen met hetgeen voorlag, maar gezien de discussie in de commissie en de beantwoor-
ding van de wethouder, lijkt het haar verstandig hetgeen de VVD heeft voorgesteld aan het besluit toe te voegen; 
dan is daar geen onduidelijkheid meer over. 
 
BBL geeft aan dat de bedragen onder ‘kosten, baten en dekking’ zijn aangepast n.a.v. de behandeling in de com-
missievergadering. Hoe moet de zin ‘de totale uitvoeringskosten van € 237.600,-‘ worden geplaatst? Ook BBL 
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had, gelet op hetgeen bij De Zijlbedrijven speelde op het gebied van management en personeelsbeleid als deel 
daarvan, problemen met een vijfjarig contract. Ze is blij met een ontbindende clausule in de SLA. BBL meent dat 
zo’n SLA integraal deel van de besluitvorming moet uitmaken, zodat de raad zich een oordeel kan vormen over de 
SLA. Dat maakt het in haar ogen noodzakelijk nu nog niet in te stemmen met het besluit, maar het besluit inclusief 
de SLA ter behandeling aan commissie en vervolgens raad voor te leggen. 
 
Het CDA is blij met de nadere toelichting in de brief. Er worden goede werksafspraken met DZB gemaakt. Er is 
een bepaald bedrag opgenomen als bijdrage aan de DZB. Er is een exploitatietekort. Ze heeft gelezen dat het ex-
ploitatietekort voor rekening van Leiden blijft. Heeft dat te maken met het feit dat er geen Gemeenschappelijke 
Regeling is, of met het feit dat er een afspraak is gemaakt waarvoor ze het moet doen? Wat zijn de mogelijkheden 
het exploitatieresultaat positief te beïnvloeden in de sfeer van uitvoering? Het staat wel in de stukken, maar con-
creet heeft ze daarover nog niks bijzonders gehoord. 
 
Wethouder Glasbeek geeft inzake de exploitatie aan dat de dienst nog steeds een volledig Leidse dienst is; in die 
zin is er geen sprake van een gemeenschappelijke regeling waardoor iedereen participeert in het exploitatiesaldo. 
Er heeft wel een discussie plaatsgevonden hoe de exploitatie langjarig moet worden gezien. De Leidse wethouder 
heeft het standpunt ingenomen dat wat hij als incidentele baten zag (m.n. de omzet aan derden) uit het exploitatie-
overzicht wilde trekken. Dat is weliswaar incidenteel in de zin van iedere individuele afnemer, maar het is een con-
stante over tijd. Daar kan verschillend over worden gedacht. Dat deel heeft - als verschillende SW-bedrijven ver-
geleken worden - bij DZB een relatief laag aandeel in de totale baten. In de discussies met Leiden hebben ge-
meenten in de Leidse regio zich op het standpunt gesteld dat hetgeen in de begroting stond - gebaseerd op de € 
1.800,-/SE - als uitgangspunt wordt genomen. Vanuit het Leidse college is bevestigd dat dat het zal zijn; het ex-
ploitatieresultaat zal deze bijdrage niet beïnvloeden. Er komt ook een clausule in het contract waarbij de escalatie 
in tijd gezien aan maxima onderhevig zal zijn. BBL sprak over management en personeelsbeleid - ook daarover 
zijn artikelen verschenen. DZB zit momenteel in de slag van verzakelijking; het is niet te vermijden dat dat bij som-
migen tot onvrede leidt. Hij heeft niet de idee dat er van iets onverantwoords sprake zou zijn. DZB neemt het heel 
serieus. BBL stemt nu het liefst niet in. Om de korte termijn beheersbaar te houden, moet DZB in staat worden 
gesteld met redelijke zekerheid aannames te doen over de totale omvang. Dat was reden voor hem in beginsel uit 
te gaan van het bieden van een dergelijke zekerheid, natuurlijk geconditioneerd op de SLA’s. Die SLA’s heeft hij 
nog niet ter beschikking. Vanuit andere gemeenten, inclusief Leiderdorp, is richting Leiden aangegeven dat ze dat 
graag scherp en SMART geformuleerd willen zien. Leiderdorp en de andere gemeenten moeten nog op één lijn 
komen - dat is wel zo eenvoudig. 
BBL heeft nog vragen t.a.v. de commercialisering van DZB. Waarop baseert de wethouder dat daardoor allerlei 
artikelen over het management verschijnen? Het moet de wethouder toch bekend zijn dat er t.a.v. het manage-
ment al jarenlang onrust bij DZB is? 
Wethouder Glasbeek zegt dat een aantal verhalen van ongelukkige personeelsleden in de pers is gekomen. De 
Leidse regio heeft verschillende SW-bedrijven vergeleken; op die vergelijking baseert hij zijn oordeel dat het een 
goede zaak is deze richting uit te gaan. Binnen DZB voltrekt zich - dat is de tendens bij alle SW-bedrijven - een 
verzakelijking. Al deze clubs moeten zich op nieuwe wetgeving voorbereiden - de hele beweging van binnen naar 
buiten moet met kracht worden ingezet. Dat leidt bij al die bedrijven tot aanpassingen. 
BBL merkt op dat de wethouder niet ingaat op de al jarenlange aanwezige onrust. 
Wethouder Glasbeek heeft in de commissie ook gezegd dat, toen hij zich als krantenlezer met dit dossier inliet, 
vooraf een negatieve houding t.o.v. DZB had; dat is in de loop der tijd behoorlijk bijgesteld. Het blijft een moeilijke 
tak van sport. DZB doet het in vergelijking met anderen goed. Ook als het kostenniveau wordt vergeleken met an-
deren, mag Leiderdorp niet mopperen over de tariefstelling. Niettemin blijft het iets dat je goed moet blijven volgen. 
Het CDA vroeg hoe het exploitatieresultaat kan worden beïnvloed. Eén van de winstpunten uit de huidige wijze 
van omgang tussen gemeenten in de Leidse Regio, is dat er nu duidelijk een koppeling wordt gelegd - dat komt 
ook omdat gemeenten financieel verantwoordelijk worden, ook voor het creëren van plekken. Hij verwacht dat dat 
een positief effect zal hebben. Werkgevers worden zich ook meer bewust van hun verantwoordelijkheid. Het kabi-
netsbeleid biedt ook meer instrumenten en mogelijkheden. 
BBL onderschrijft de woorden van de wethouder niet. Er is zojuist een rapport verschenen waarin staat dat werk-
gevers niet geïnteresseerd zijn in deze categorie mensen. 
Wethouder Glasbeek denkt niet dat dat het geval is. Het moet zich bewijzen. Er komen meer mogelijkheden, bijv. 
t.a.v. subsidies. Het zal een moeizame beweging zijn. De beweging van binnen naar buiten is ook niet voor ieder-
een weggelegd. Voor een redelijk grote categorie mensen blijft er behoefte aan beschutte werkplaatsen. Hij denkt 
wel dat de beweging die die nieuwe Wet inzet een wenselijke is. Ook kijkend naar het bijna-akkoord in de SER, 
gaat het de goede kant op in de zin dat dit onderwerp meer in de belangstelling staat dan lange tijd het geval is 
geweest. 
BBL heeft dicht bij het convenant gezeten; het gaat alleen om getallen. 
De PvdA memoreert dat gesproken wordt over de situatie in Leiderdorp en de Leidse regio, niet over een landelijk 
beeld. 
BBL zegt dat het erom gaat mensen van binnen naar buiten te krijgen. Deze discussie speelt daarin een rol. In de-
ze omgeving zitten de meeste werkgevers van Nederland, die veel mensen met subsidie zouden kunnen 
binnenhalen. Ze deelt de mening van de wethouder, maar het is utopisch te denken dat je iedereen aan werk kunt 
krijgen. 
De PvdA is het wat dat laatste punt betreft met BBL eens; er zal een categorie binnen de WSW blijven. 
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Wethouder Glasbeek geeft aan dat bij nieuwe wetgeving geldt ‘the proof of the pudding is in te eating’. Leiderdorp 
prepareert zich hiermee relatief bijtijds op deze nieuwe wetgeving. 
Hij kan instemmen met de aanvulling zoals voorgesteld door de VVD. 
Aangaande de opmerking gemaakt door BBL t.a.v. de zin onder ‘kosten, baten en dekking’ geeft hij aan dat er een 
berekening is gemaakt gebaseerd op het bedrag per SE - in het kader van de Perspectiefnota is deze discussie 
ook gevoerd. Het ging m.n. om wat de delta is t.o.v. de afspraken die indertijd al waren gemaakt en ten dele in de 
kosten van de toen Sociale Dienst vervat waren. In het meerjarenperspectief staan de correcte bedragen. Voor de 
lange termijn is het in de sfeer van delta’s goed weergegeven. Dit is een andere benadering: gebaseerd op het be-
staande bestand, tegen een bedrag € X/SE, komt het zo uit. 
 
Tweede termijn. 
Het CDA begrijpt dat BBL zich grote zorgen maakt over de personele ontwikkelingen. Ze is het met haar eens dat 
elke situatie waar het niet goed gaat, één teveel is. Gezamenlijk moet geprobeerd worden dat te voorkomen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
20. Reïntegratievisie gemeente Leiderdorp 2007-2010. 
De VVD heeft het college meermalen gevraagd meer werk van het WWB-beleid te maken; terwijl het aantal uitke-
ringen flink daalt, blijft Leiderdorp jaar op jaar achter. Deze nota gaat de goede kant op; hier en daar had het pitti-
ger, in de tijd uitgezet en concreter gemogen. Zeker wat betreft het zittende bestand had ze pittiger beleid ver-
wacht. Ook voor hen moet het uitgangspunt zijn: iedereen is in een verplicht reïntegratietraject aan de slag, 
waarbij gestart wordt met work assessment, met direct daarop aansluitend al dan niet gesubsidieerd werk, of 
scholing gecombineerd met werk. De antwoorden van het college in de commissie gaven haar meer vertrouwen. 
Het gaf aan niemand te willen afschrijven en zwaar in te zetten op mensen die in beginsel kunnen werken aan de 
slag te krijgen. Ze is blij dat de uitgangspunten duurzame uitstroom en langdurige toerusting en scholing in deze 
nota niet voor Leiderdorp gelden. Leiderdorp gaat voor snelle uitstroom, ook al is dat tijdelijk werk, en korte be-
roepsgerichte opleidingen van maximaal één jaar. Een scholingstraject moet altijd met een werkcomponent ge-
paard gaan; landelijk is aangetoond dat dat bijdraagt aan de instroom. Dat moet ook voor jongeren gelden. School 
is voor hen geen succes gebleken en dan heeft het geen zin ze alleen scholing aan te bieden. Ze houdt vast aan 
de toezegging van de wethouder dat deze Leiderdorpse uitgangspunten in de dienstverleningsovereenkomst voor 
2008 en volgende jaren met Leiden wordt opgenomen, en niet wordt vertaald in het woord ‘maatwerk’; dat dekt de 
lading niet. De VVD houdt ook vast aan de andere in de commissie gedane toezeggingen: voor eind 2007 ver-
wacht ze een plan met een sluitende aanpak voor alle klanten in de eerste drie jaar van de Bijstand en eind 2008 
een rapportage en evaluatie van het hele reïntegratiebeleid. De financiën. Ze ziet de ontbrekende begroting voor 
het reïntegratiebeleid - vanwege het feit dat de gegevens nog niet op orde zijn - graag z.s.m. tegemoet en wenst 
de toezegging te krijgen dat de kosten die worden gemaakt geheel zullen passen in het werkdeel van de WWB. 
Het WWB-beleid is actueel in de pers; het ene succesverhaal na het andere. Via kabinetsbeleid zal nog meer 
mogelijk worden. Dit lijkt het college niet te ontgaan. In het memo van 12 juni met voorstellen voor de Perspectief-
nota gaat het college ervan uit dat het beleid zo succesvol zal zijn dat Leiderdorp over zal houden van het budget 
dat ze aan WWB-uitkeringen van het rijk krijgt. Dat is niet realiseerbaar met het huidige beslispunt 1d, waarin 
wordt uitgegaan van een bestandsdaling van 5%/jaar. Het ministerie stelt jaarlijks het budget vast op basis van de 
realisatie het jaar ervoor. Ze stelt voor het met de prognoses te laten meebewegen. Als het college de doelstelling 
wil halen in 2010 minder te besteden dan het van het rijk krijgt, moet een inhaalslag van minstens 20 personen ge-
maakt worden. Ze dient hiervoor een amendement in, mede namens Liberaal Leiderdorp. [Het amendement is als 
bijlage aan het verslag gehecht.] 
 
GL zegt dat de visie ‘Investeren in mensen heet’; dat wordt goed in de visie naar voren gebracht. De uitgangspun-
ten daarvoor zijn goed. Ze heeft de idee dat veel geïnvesteerd gaat worden om deze mensen die lang niet aan het 
arbeidsproces en sociale leven mee hebben kunnen doen te activeren. Ze hoopt dat de vele maatregelen die ge-
nomen worden effect zullen hebben. GL hoopt dat iedereen weer aan de slag komt en deelneemt aan het sociale 
leven; streven naar 100% is echter niet realistisch. Er zal altijd een groep mensen zijn die zorg nodig blijft hebben 
en niet zelfstandig voor zijn eigen inkomen kan zorgen. 
Liberaal Leiderdorp geeft aan dat die mensen niet in de Bijstand zitten, maar in allerlei andere regelingen. Van 
mensen in de Bijstand mag worden verwacht dat een veel hoger percentage weer aan de bak zou kunnen komen. 
GL meent dat dat helemaal niet hoeft; er kunnen omstandigheden zijn waarom mensen dat niet meer kunnen. De 
mensen die dat wel kunnen, hebben zelfstandig een baan gevonden. Op de vraag van Liberaal Leiderdorp of GL 
vindt dat in de Bijstand alleen arbeidsongeschikten zitten, antwoordt zij ontkennend; er kunnen veel omstandig-
heden zijn waarom mensen niet aan de bak komen. Ze denkt dat mensen die er lang in zitten, moeilijk naar de ar-
beidsmarkt terugkunnen. Deze mensen hebben een langer traject nodig dan diegenen die even zonder werk zit-
ten. Ze blijft het eens met beslispunt 1d: 5% daling/jaar. Er staan genoeg mogelijkheden en uitgangspunten in de 
visie om mensen weer aan het werk te krijgen. Ze stemt in met de visie met inbegrip van punt 1d. 
 
De PvdA onderschrijft de uitgangspunten neergezet in de visie. Het is niet reëel te veronderstellen dat iedereen in 
deze doelgroep werk dan wel een passend traject vindt. Dat betekent niet dat deze mensen arbeidsongeschikt 
zijn, maar wel een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd hebben die niet 1, 2, 3 of wellicht helemaal niet meer 
overbrugd kan worden. Daarom is het goed dat wordt geprobeerd deze groep sociaal te activeren of hiervoor een 
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ander passend traject te bedenken. Hoe hoog moet de ambitie worden geformuleerd? Ze heeft er geen probleem 
mee een hogere ambitie te formuleren - ambitie is goed. De vraag vervolgens is in hoeverre daarbij allerlei voorde-
len worden ingeboekt. De PvdA vindt dat niet meer dan op een 5% volumedaling ingezet moet worden. Is het voor 
het verkrijgen van extra middelen van de rijksoverheid - omdat verwacht wordt dat Leiderdorp het risico voor deel 
één zal overstijgen - nodig dat de ambitie hoger wordt geformuleerd. Ze kan zich voorstellen dat men zich bij het 
rijk - als de ambitie maar 5% is en daar een aantal zaken op wordt ingezet - afvraagt wat de extra inspanning is 
die is verricht. Het amendement. Het is op zich goed te streven naar een bestandsdaling van 6%, waarmee ook de 
landelijk norm wordt gevolgd - bij laagconjunctuur hoeft er dan minder uit te stromen. Gezien de harde kern in 
Leiderdorp, vraagt ze zich af of die 6% gevolgd moet worden, omdat dat niet haalbaar is. Er is niks mis mee een 
ambitie van 6% te hebben, maar Leiderdorp moet zich op dat punt niet rijker rekenen dan ze is. 
 
Het CDA staat sympathiek tegenover mensen die sneller en eerder op goede wijze vanuit de Bijstand aan het 
werk kunnen gaan. Er moet altijd een streven naar meer zijn, maar men moet ook realistisch zijn. Ze is benieuwd 
naar de antwoorden op de vragen van de PvdA. In hoeverre is het realistisch op basis van een bestandsbezetting 
van bijv. 50% die al heel lang in de Bijstand zit? Ze zou graag die 20 personen extra uit de Bijstand willen krijgen, 
maar het is de vraag of dat haalbaar is. Er moet sprake zijn van zorgvuldigheid zoals geformuleerd in de visie, zo-
dat zich geen draaideureffect voordoet. 

Liberaal Leiderdorp wil het amendement benadrukken. De VVD en zijzelf hebben toch een andere kijk op men-
sen in de Bijstand. Ze hoort zeggen dat deze mensen er niet uit kunnen komen, omdat ze er al lang in zitten. Wan-
neer zo naar deze mensen wordt gekeken, ontstaat de self-fulfilling prophecy dat deze mensen er niet uitkomen. 
Het doel van de WWB is ervan uitgaan dat mensen kunnen werken. Natuurlijk zijn er mensen die dat niet kunnen 
of waarvoor het reïntegratieproces erg moeilijk is, maar ook daarvoor moeten inspanningen worden gepleegd; ook 
deze groep moet aan de bak komen. Het moet nog maar blijken of deze mensen ‘niet kunnen’. Jarenlang heeft de 
maatschappij mensen met een uitkering beschouwt als zwak, ziek en misselijk, daarom ontvingen ze een uitkering 
en werden ze gepamperd; dat beleid is niet alleen desastreus geweest voor de mensen die erin zitten, maar ook 
voor de Nederlandse economie en samenleving. Mensen moeten weer meedoen. De meeste mensen die arbeids-
ongeschikt zijn, zitten in de WIA, WAO, Wajong, of hoe het ook mag heten. Dat is een heel ander verhaal dan de 
WWB. Ze doet een beroep op de raad met het amendement akkoord te gaan en de lat hoog te leggen. Er is niks 
tegen een hoge lat; haal je het niet, dan heb je het wel geprobeerd en kom je gegarandeerd verder dan wanneer 
met gemak over een lage lat wordt gehobbeld. Op de vraag van BBL waar zij de kennis vandaan haalt dat 
mensen in de WWB anders zijn dan mensen in de WIA, WAO en Wajong, antwoordt zij: van internet, mensen die 
zij spreekt, lezen van wetten, televisie en ook van BBL. BBL kent toch ook het verschil tussen een bijstands- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
BBL antwoordt bevestigend; daarom kunnen ze ook niet met elkaar worden vergeleken. Iedereen heeft een eigen 
verhaal en heeft daarin maatwerk nodig. Liberaal Leiderdorp is een liberale partij, een partij die m.n. werkgevers 
vertegenwoordigt; juist die groep werkgevers vertikt het deze mensen te helpen. Begin daar eens mee! 
Liberaal Leiderdorp is dat met haar eens. Het overheidsdeel van het WWB-verhaal moet erop gericht zijn zoveel 
mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Daar hoort het beïnvloeden van werkgevers ook bij. Er is echter een we-
zenlijk verschil tussen mensen met een bijstands- en arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Het CDA zegt dat er in de WWB ook mensen zitten die wachten op een plaats bij de sociale werkvoorziening in de 
WSW - zij hebben een indicatie WSW. Moet daarop worden gewacht of alvast iets worden aangeboden? Deze 
mensen hebben die indicatie niet voor niks gekregen. 
Liberaal Leiderdorp vindt het prima als deze mensen werk via DZB krijgen. Er moeten geen inspanningen ver-
richt worden deze mensen naar ander werk te helpen. 
De VVD merkt op dat er negatief tegen deze Wet wordt aangekeken, terwijl veel gemeenten juist de positieve kant 
daarvan hebben opgepakt. In de bijlage is te lezen hoe succesvol het Schiedamse model is en hoe blij mensen in 
het zittende bestand waren dat serieus met ze werd omgegaan. In de leeskamer liggen ook overeenkomsten over 
een werkgevers- en jongerenloket; die zullen ook resultaat moeten opleveren. De lat mag best hoger worden ge-
legd. 
 
Wethouder Glasbeek heeft niet de idee dat er forse verschillen zitten tussen de partijen en het stuk dat voorligt, 
zoals uit de bijdragen zou kunnen blijken. Hij denkt dat de gehele raad onderschrijft dat werk voorop gesteld dient 
te worden, uit moet worden gegaan van de potentie van mensen, etc. In de commissie heeft hij aangegeven welke 
maatregelen daarvoor worden ingezet; hij hoopt voor het eind van het jaar iedereen in de WWB van een traject te 
voorzien. Die ambitie is er. De lat wordt wel degelijk hoog gelegd, en er wordt veel capaciteit voor ingezet. Het 
punt is wat het bestand van Leiderdorp is; biedt dat dezelfde reductiemogelijkheden als een ander bestand. Die 
vraag is moeilijk te beantwoorden. Het hangt bijv. af van de in het recent verleden genomen maatregelen. Als het 
bestand wordt bekeken in promillages van de bevolking - dat geeft een reële vergelijking met andere regio’s - is 
het met de problematiek in Leiderdorp nog niet zo erg gesteld, bijv. in vergelijking met Schiedam. Als gekeken 
wordt naar de uitgangstellingen zitten daar grote verschillen in. Het is niet zo dat het college de lat of ambitie niet 
hoog heeft liggen. Nee, het gaat er in volle omvang tegenaan en op alle categorieën. Er worden dus geen catego-
rieën in het WWB-bestand ontzien. Wat is nu een reële inschatting, met alle instrumenten die worden ingezet, van 
het verloop van het bestand. Het college denkt dat het niet verstandig is aan te nemen dat dat meer dan 5% op 
jaarbasis is. 
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De VVD merkt op dat als wordt uitgegaan van een daling van 5%, het college onmogelijk de woorden in het memo 
t.a.v. de Perspectiefnota kan waarmaken. 
Wethouder Glasbeek geeft aan dat voldoende aangetoond kan worden dat de gemeente alles wat in haar vermo-
gen ligt, heeft gedaan om mensen weer aan het werk te krijgen. Dat betekent dat Leiderdorp valt onder de rege-
ling van het rijk om extra middelen te krijgen en de schade op het inkomensdeel tot 10% te beperken. Wanneer 
deze inspanning als onvoldoende wordt gekarakteriseerd, is sprake van tekorten van meer dan € 500.000,-; die 
doen zich echter niet voor. 
De VVD hoort dat 10% moet blijven worden betaald. Hoe kan in de Perspectiefnota voor 2010 dan geld worden in-
geboekt en in de reserve worden gestopt? 
Wethouder Glasbeek zegt dat in de Perspectiefnota wordt aangenomen dat Leiderdorp een tijd lang niet door de 
10%-grens heengaat. Het eerste volume-effect dat wordt geboekt, leidt alleen tot een afname van de rijksbijdrage, 
maar brengt Leiderdorp nog niet in de bandbreedte van 10%. Wanneer de gemeente binnen die bandbreedte 
komt, is dat winst; dat wordt ook als zodanig ingeboekt. Er komt een moment waarop zij binnen de bandbreedte 
komt van wat normaal gesproken in het inkomensdeel geldt. Het zou dan op zich conservatief zijn positieve ver-
schillen in een soort egalisatiereserve te brengen, zodat normale conjuncturele schommelingen daarin gevonden 
kunnen worden. Dat leek verstandig aangezien de bestaande reserve aan het eind van dit jaar is uitgeput. Het 
college heeft het niet prudent geoordeeld in de financiële aannames uit te gaan van een volumedaling van meer 
dan 5% op jaarbasis; dat laat onverlet dat de ambitie veel hoger reikt. Er moet een balans worden aangebracht 
tussen wat er voor wordt ingezet en waarvan in financiële zin wordt uitgegaan. Hij ontraadt het amendement. Hij 
heeft liever op gezette tijden discussie met de raad over of hetgeen het college doet voldoende is om mensen aan 
de bak te krijgen en hetgeen wordt ingezet, is toegesneden op het bestand, i.p.v. nu iets roepen dat de grens van 
het prudente in financiële zin te boven gaat en iedere keer te melden dat die 15% niet wordt gehaald. Het lijkt hem 
niet prudent in financiële zin van meer uit te gaan dan 5%. 
 
Tweede termijn. 
De VVD is blij dat duidelijk naar voren komt dat niemand wordt afgeschreven en zwaar wordt ingezet op het bege-
leiden naar werk. Ze zal gebruik maken van de uitnodiging in de commissie heftige discussies te voeren over de 
uitvoering. Daar schort het nogal eens aan. De VVD begrijpt niet waarom de wethouder het amendement afraadt, 
omdat zijn plaatje nog risicovoller is dan in het amendement wordt voorgesteld. Hetgeen zij voorstelt lijkt haar be-
ter. Het enige heikele punt in de discussie lijkt haar dan nog de 20 mensen die ingehaald zouden moeten worden; 
eventueel zou dat aantal kunnen worden vervangen door ‘zoveel als mogelijk’. 
 
GL vindt die 5% realistisch. Natuurlijk zal worden geprobeerd zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Er 
wordt geïnvesteerd in mensen - het is geen bedrijf. 
Liberaal Leiderdorp begrijpt dat GL het percentage van 5% niet wil verhogen omdat ze het reëel vindt. Gezien de 
benchmark doet Leiderdorp misschien haar best, maar het heeft geen resultaat. Dan zijn twee dingen mogelijk: de 
norm naar beneden bijstellen, of jezelf op je donder geven - daarvoor is die 10% boete van de landelijke overheid 
bedoeld - en wel voldoen aan de landelijke norm. Er moet worden uitgegaan van zoveel mogelijk mensen aan het 
werk helpen; de discussie begint zich nu toe te spitsen op de boete die Leiderdorp krijgt als ze dat niet haalt. 
De PvdA zegt dat dat ook in de visie staat: een aanpak voor iedereen. Dat betekent dat niemand buiten die aan-
pak valt. Wat stelt Liberaal Leiderdorp verder voor? 
Liberaal Leiderdorp antwoordt dat zij maatregelen voorstelt die ervoor zorgen dat die norm wel wordt gehaald. 
Het is haar niet gebleken waarom Leiderdorp dat niet haalt en andere gemeenten wel. Daar zou de discussie over 
moeten gaan. 
GL vindt de percentages niet zo belangrijk. Er moet worden ingezet op het uitvoeren van deze visie. De wethouder 
heeft net glashelder verteld wat hij daarvoor gaat doen; GL heeft daar vertrouwen in.  
De VVD vraagt of de discussie niet kan worden omgedraaid, dat als erop wordt ingezet, de percentages vanzelf 
hoger worden. 
De PvdA meent dat dat wishful thinking is. 
GL denkt dat dat misschien het geval zal zijn. De wethouder heeft goed voor ogen wat hij wil; zij heeft daar ver-
trouwen in. 
 
De PvdA sluit zich daarbij aan. Ook zij heeft goed voor ogen wat ze wil; dat staat tenslotte in de visie die ze 
onderschrijft. In die visie zit voor iedere persoon binnen de Bijstand een sluitende aanpak en een daarbij passend 
traject. Ze meent dat alle partijen in de raad de ambitie delen dat bij wijze van spreken iedereen uitstroomt. 
De VVD hoort dat alle partijen ambitie hebben. Wat is er op tegen deze ambitie uit te spreken en kracht bij te 
zetten? Wat schaadt het? 
Liberaal Leiderdorp denkt dat de PvdA misschien verkeerd begrepen wordt; ze zegt dat ze iedereen aan werk wil 
helpen. Eigenlijk gaat ze voor 100%. 
De PvdA zegt dat dat feitelijk in de visie staat. Daarin wordt aangegeven dat er voor iedereen een aanpak komt; 
dat wordt daarmee impliciet gezegd. Ze heeft er niks op tegen de ambitie hoger te leggen, maar dat is wat anders 
dan op basis van het verhaal van het college en de afwegingen die gemaakt zijn, in een begroting of 
perspectiefnota een bedrag in te boeken. 
De VVD vindt dat die discussie nu niet ter zake doet. Er wordt nu niet gesproken over de Perspectiefnota. Het gaat 
haar in het amendement om de mensen. Ze merkt op dat het inboeken door het college zelf gebeurt. 
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De PvdA beaamt dat; op basis van die 5% en de discussie net over de aanvullende rijksbudgetten. Dat is wat 
ingeboekt wordt. Het college boekt niet meer financieel voordeel in door de ambitie omhoog bij te stellen. In het 
eerdere amendement van de VVD stond dat een ambitie werd nagestreefd van 15%, maar het reële uitgangspunt 
5% blijft; dat is iets waar de PvdA zich prima in kan vinden. Er is niks mis met het omhoog bijstellen van de 
ambitie, maar daar moeten geen financiële consequenties aan verbonden worden. De PvdA heeft die ambitie ook 
en dat onderschrijft ze in feite met hetgeen in de visie staat: de aanpak voor iedereen. 
Liberaal Leiderdorp vindt dit mooie woorden van de PvdA; verantwoordelijkheid wil ze echter niet nemen.  
 
Het CDA zegt dat het erom gaat dat mensen aan het werk gaan en participeren in de maatschappij. Ze leest in het 
stuk dat die 5% realistisch is. Nergens in het stuk staat dat het verboden is meer mensen uit te laten stromen. 
Iedereen die een kans krijgt in een reïntegratietraject, zal die met beide handen aanpakken. Ga door met het 
opstarten van trajecten. Probeer een realistisch aantal te halen; wordt er meer gehaald, dan is iedereen daar 
verschrikkelijk blij mee. 
De VVD vraagt of het CDA het oneens is met punt 1d zoals in het besluit staat verwoord. Het CDA zegt dat ze 
voorstander is van iedere procent meer, maar in het voorstel staat juist die 5% te handhaven. 
Het CDA geeft aan dat het een ondergrens is; het is niet verboden meer te halen. 
De PvdA stelt voor het woord ‘ambitie’ uit het beslispunt te halen. 5% Wordt vanwege het voorzichtigheidsprincipe 
in de begroting gezet; de ambitie is om meer te doen. 
Liberaal Leiderdorp denkt dat de PvdA het helder formuleert: ze laat de ambities vallen. Dat is juist iets waar 
VVD en Liberaal Leiderdorp zich zorgen over maken. 
De PvdA vindt dat Liberaal Leiderdorp wel goed moet luisteren; dit is een onjuiste weergave van zaken. Ze heeft 
aangegeven dat de ambitie 100% mag zijn, maar boekhoudkundig wordt voorzichtigheidshalve 5% ingeboekt. 
Liberaal Leiderdorp meent dat niet zo voorzichtig moet worden gedaan en dat die ambitie erin gehouden moet 
worden voor de mensen. Iedereen doet grote beloften zich optimaal in te zetten, maar als het erop aankomt 
daarvoor verantwoordelijkheid te nemen door dat te omschrijven en de lat hoger te leggen, wordt geen thuis 
gegeven. Er wordt momenteel onder de benchmark op dit onderwerp gepresteerd. Wanneer Leiderdorp daarop 
zit, kan eens verder gesproken worden of dingen realistisch zijn. 
De PvdA vraagt haar het visiedocument nog eens goed te lezen. 
 
BBL zegt dat deze discussie volgend jaar weer gevoerd zal worden, omdat hetgeen nu besproken wordt, volledig 
overboord wordt gegooid. Er wordt een convenant opgesteld tussen VNG, CWI en UWV. Het reïntegratiebeleid 
gaat volledig op zijn kop, omdat alle reïntegratiebedrijven prachtige projecten uitvoeren, zichzelf enorm verrijken, 
maar het effect nul is. BBL is voor ambitie, maar vindt het woord beladen. Het amendement is eenzijdig. Er moet 
niet alleen naar de bijstandsgerechtigde worden gekeken, maar ook naar de werkgever. 
Liberaal Leiderdorp merkt op dat de raad niet over werkgevers gaat. 
BBL vindt dat de gemeente met de werkgevers in Leiderdorp in gesprek moet gaan, en hen moet stimuleren 
mensen vanuit de Bijstand gesubsidieerde banen te geven, een contract voor een jaar, of iets anders te doen om 
ze uit de Bijstand te halen. Ook de Leiderdorpse werkgever heeft daar belang bij. Ze zou het amendement kunnen 
steunen als in de tekst wordt opgenomen dat de gemeente wordt opgeroepen de werkgevers te stimuleren 
bijstandsgerechtigden bij hen te laten instromen. 
Liberaal Leiderdorp heeft daar geen enkel bezwaar tegen. 
 
Wethouder Glasbeek stelt voor het besluit onder 1d aan te passen en daarvan te maken: het in het beleidsplan 
Reïntegratie 2006-2007 vastgelegde doel om het aantal mensen met een bijstandsuitkering met tenminste 5%/jaar 
te laten dalen. Iedereen wil precies hetzelfde. Hiermee wordt aangegeven dat 5% het minimum moet zijn. De raad 
kan hem regelmatig bevragen over de geboekte voortgang. 
De Voorzitter constateert dat het collegevoorstel is aangepast. 
 
De VVD stelt voor het voorstel zo te wijzigen zoals de wethouder aangeeft en daaraan toe te voegen dat gestreefd 
wordt naar hetgeen in het beslispunt in het amendement is weergegeven. Ze ziet het gevaar daar niet van en het 
spoort veel beter met de voorstellen van het college. 
Wethouder Glasbeek zegt dat daarin een relatie wordt gelegd met de landelijke prognoses. Als hij kijkt naar de 
hoeveelheid WWB-ers als promillage van de beroepsbevolking, moet in aantal worden gegroeid om het in 
overeenstemming met de landelijke prognoses te brengen. Ook methodologisch is dat lastig. Doe dat niet. In het 
beleid wordt aangegeven waar de gemeente voor staat. Werk wordt voorop gesteld en iedereen moet een traject 
krijgen. Per kwartaal kan de raad tot het oordeel komen of het al dan niet goed is. 
Liberaal Leiderdorp vraagt waarom hetgeen door de VVD en Liberaal Leiderdorp is voorgesteld, niet gewoon 
wordt toegevoegd.  
Het CDA is blij met de verbetering van de formulering door het college. 
 
De Voorzitter constateert dat het collegevoorstel is aangepast. De wethouder heeft toegezegd dat hij elke drie 
maanden met de desbetreffende raadscommissie over de voortgang wil discussiëren. 
 
Het amendement wordt verworpen met de stemmen van Liberaal Leiderdorp en de VVD voor. 
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Liberaal Leiderdorp stemt tegen het voorstel omdat het niet ver genoeg gaat. 
Ook de VVD vindt het besluit te mager; het spoort ook niet met landelijk beleid. Ze zal tegen stemmen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders, met 
aantekening voor de fracties van Liberaal Leiderdorp en VVD dat zij geacht wensen te worden tegen te hebben 
gestemd. 
 
21. Sluiting. 
De Voorzitter sluit de vergadering. Hij wenst iedereen een goede vakantie. Het is 23.06h. 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 24 september 2007. 
 
De Griffier,         De Voorzitter, 
 
 
 
 
Mevr. T. Zantingh         Dhr. M. Zonnevylle 
 
 
 
 
 
Bijlagen Gemeenteraadsvergadering 16 juli 2007 
 
Bijlage 1 Inspraakreacties 
 
Inspraakreactie van de heer Van Exter namens de familie Van Exter. 
Dank voor het feit dat ik het woord mag voeren. Het gaat over het hek dat in De Houtkamp geplaatst is. Ik liep 
daar vorige week langs en toen werd ik heel boos en verdrietig. Ik vraag me af waarom dat hek er staat. Eigenlijk 
zie ik daarvoor geen logische reden. In de stukken worden er drie redenen aangevoerd, maar geen van drie vind 
ik logisch. De eerste reden is: vandalen. Als er vandalisme is, zeg ik: pak de vandalen op, of laat de sociale 
controle zijn werk doen. Geef er ruchtbaarheid aan, maar plaats er geen hek omheen, waar vandalen overheen 
kunnen klimmen - een soort vrijplaats waar mensen hun gang kunnen gaan. Er worden planten genoemd. Als er 
belangrijke planten staan, toon dat dan met borden. Laat zien dat het leuk en mooi is; het is voor de burgers, kijk 
ernaar en wees er voorzichtig mee. Als laatste reden wordt een beeldentuin genoemd. Ik weet niet hoeveel 
mensen daarop zitten te wachten - ik wil er verder niet over uitweiden. Voor mij - ik denk voor veel Leiderdorpers - 
is dat hek een belemmering. Het stond er vrij plotseling. Ik vraag me af of er voldoende inspraak over geweest is. 
Ik denk niet dat veel Leiderdorpers op dit hek zitten te wachten. Mijn pleidooi is: geef het park a.j.b. aan de burgers 
terug, zeker dat mooiste stukje van het vrij toegankelijke park. 
 
Inspraakreactie van de heer Wentink namens MR Elckerlyc. 
Goedenavond, dank voor het feit dat ik vanavond het woord mag voeren. Mijn naam is Johan Wentink, voorzitter 
van de MR Elckerlyc. Zoals u ongetwijfeld weet is Elckerlyc een basisschool in Leiderdorp die bestaat uit een 
Montessori-afdeling en een Internationale afdeling. Als voorzitter vertegenwoordig ik beide afdelingen 
Afgelopen weekend vernamen wij uit de krant dat de rechter besloten heeft dat de lokalen die Eickerlyc gebruikt 
aan de Touwbaan ontruimd dienen te worden. Alhoewel deze ontruiming niet als een verassing voor ons komt 
omdat dit al langer onderwerp van gesprek is tussen MR en Bestuur MZH, maken wij ons zorgen over de strekking 
van het bericht en hebben daarom de volgende vragen aan de gemeenteraad en het college van b&w: 
1. Is de gemeente zich bewust van de internationale regiofunctie en uitstraling welke Elckerlyc voor Leider-

dorp kan hebben, zoals aantrekkingskracht van medewerkers van de universiteit, LUMC, Rijnland Zieken-
huis, Estec, Shell, Schiphol etc. Uit een recent door de MR gehouden enquête onder ouders van de hele 
school, blijkt dat het merendeel van de IS-ouders bewust voor Leiderdorp kiest en mogelijke integratie met 
de Montessori-afdeling als een pre beschouwt. Ook voor de Montessori-ouders is de mogelijkheid tot inte-
gratie met anderstaligen een reden om voor Elckerlyc te kiezen. 

2. Welke acties gaan gemeente en b&w bewerkstelligen teneinde ervoor zorg te dragen dat Elckerlyc DS en 
IS definitief onder één dak kunnen komen, mede gegeven het feit dat Eickerlyc aantoonbaar en met 
succes werkt aan een gezonde financiële situatie? 

3. Welke actie gaat de gemeente ondernemen om te voorkomen dat de inspanningen die zijn gepleegd voor 
de Leo Kannerschool, niet zullen leiden tot discriminatie van Elckerlyc? 

De Medezeggenschapsraad Elckerlyc ziet uit naar een positieve en constructieve houding van de gemeente Lei-
derdorp en naar de beantwoording van deze vragen, zodat de internationale regiofunctie en uitstraling van een ge-
ïntegreerd Elckerlyc, Montessorri en International Stream tezamen, een feit kan worden, zoals altijd het uitgangs-
punt van Elckerlyc is geweest. 
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3. Inspraakreactie van de heer Van Melle namens Bewonersvereniging Leyhof. 
Namens de bewonersvereniging Leyhof wil ik de raad vragen met de besluitvorming over het bestemmingsplan 
Leyhof rekening te houden met de gezondheidsrisico’s van de bewoners. Wij vragen de gemeenteraad zijn 
uiterste best te doen de beheerder van de hoogspanningskabels TenneT te verzoeken deze masten buiten de 
Leyhof om te leiden. Zelfs de beheerder te verplichten deze masten om de Leyhof te geleiden omdat de volksge-
zondheid in het geding is. Val niet in de valkuil, dat de kosten te hoog zijn. 
Daarnaast vragen wij vanzelfsprekend de groenstrook waar de masten op staan niet te bebouwen en alleen te 
gebruiken voor de bewoners van deze wijk. 
Wij verzoeken de gemeenteraad tevens de spanning die door de kabels gaat regelmatig te controleren, zodat er 
een relatief veilige situatie is voor de bewoners van Driegatenbrug en Leyhof, tot het moment dat de masten 
verplaatst zijn - het liefst in samenwerking met het RIVM en de milieudienst West Holland. Ook vragen wij ons af 
of deze twee instanties betrokken zijn bij dit bestemmingsplan. Het is gebruikelijk dat dit bij milieuvraagstukken 
ook gebeurt. 
De bewonersvereniging heeft de gemeente en gemeenteraad, via het periodieke wijkkrantje de Leydraet de afge-
lopen vijf jaar op de hoogte gehouden van de gezondheidsrisico’s van deze masten. Is de raad zich wel bewust 
van deze risico’s voor haar bewoners? Wij hopen dan ook dat de beslissing over het bestemmingsplan een wel-
overwogen beslissing wordt en niet een louter politieke. 
 
Bijlage 2 Vragen vragenronde. 
 
Vraag 1 van Liberaal Leiderdorp inzake hek in park De Houtkamp. 
Deze week bereikte ons het bericht van verontruste burgers dat er een hek zou zijn geplaatst in park De Hout-
kamp, ter hoogte van de kruising Engelendaal/Persant Snoepweg. Inmiddels hebben wij het geplaatste hek ook 
beschouwd en dat riep de volgende vragen op. 
 
1. In een deel van park De Houtkamp nabij het kruispunt Engelendaal/Persant Snoepweg is recent een hek 

geplaatst. Kunt u aangeven waarom dit hek daar is geplaatst? 
 
Antwoord: 
Het hek is geplaatst om de waterschapsheuvel af te schermen van activiteiten die schade toebrachten aan deze 
omgeving (zoals crossen met brommers en vandalisme). Daarnaast was er tevens overlast van loslopende hon-
den, die hier sowieso al niet mochten komen. Dit gedeelte van park De Houtkamp, heeft (net als De Heemtuin) 
een hoge natuurwaarde met een groot aantal aan zeldzame flora en fauna (zogenaamde ‘Rode Lijst’-soorten) die 
een beschermde status heeft in de Flora- en Faunawet. Tevens is het voornemen hier een beeldentuin van te 
maken, om een breder publiek naar het park te trekken. Het terrein is gedurende werkdagen overdag (van 8.00h 
tot 17.00h) voor publiek toegankelijk. Van april t/m oktober zijn De Heemtuin en de waterschapsheuvel in de 
weekenden en op feestdagen geopend van 15.00h tot 17.00h. De ingang van de waterschapsheuvel is aan de 
zijde van De Heemtuin. 
 
2. Het betreft een fors metaalkleurig hek, dat is geplaatst in het park. Kunt u aangeven waarom er juist voor 

zo’n soort hek is gekozen? 
 
Antwoord: 
De reden van de toepassing van een metalen hek is dat een (bijvoorbeeld groen) gecoat hekwerk onder de coa-
ting verzinkt is, en dat bij beschadiging tijdens montage- en snoeiwerkzaamheden de verzinkte laag zal gaan oxi-
deren. Hierdoor zal de coating er verder afspringen en een beschadigd en minder fraai hekwerk ontstaan. Een 
metalen hekwerk is tevens zeer duurzaam. In het najaar zal er klimop bij het hekwerk worden aangeplant waar-
door het geheel een groene uitstraling krijgt (zal aandoen als een soort van haag) en op zal gaan in zijn omgeving. 
 
3. Bent u het met ons eens dat juist dit type hek het groene en rustieke karakter  van het park ernstig aantast? 

Zo ja, wat wil het college hier aan doen? 
 
Antwoord: 
Zeker met de nog aan te brengen beplanting zal het groene en rustieke karakter van park De Houtkamp niet wor-
den aangetast. Tussen De Heemtuin en park De Houtkamp staat overigens precies hetzelfde hekwerk, waartegen 
ook klimplanten zijn geplaatst. Hetzelfde hekwerk staat ook bij de kinderboerderij. 
 
Vraag 2 van Liberaal Leiderdorp inzake aanvraag kapvergunning LSV Alecto. 
Alecto heeft een kapvergunning aangevraagd i.v.m. de beoogde aanleg van een waterveld. 
De bomenstichting heeft hiertegen bezwaar gemaakt (zie a.u.b. de bijlage). 
 
Vraag: 
Wil het college de raad de toezegging doen, overeenkomstig de vraag van de Bomenstichting, dat de kap eerst 
plaats zal vinden nadat de vergunning is verleend, en eventuele daar op volgende procedures zijn doorlopen? 
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Liberaal Leiderdorp hecht aan een juiste procedure, gelet op de onomkeerbaarheid van de kap. Helaas heeft het 
verleden ons geleerd dat er daags na verlening van een kapvergunning werd gekapt, terwijl er nog procedures lie-
pen. 
 
Antwoord: 
Het college van burgemeester en wethouders zal volgens het daarvoor vigerende beleid de procedure volgen. Ter 
informatie ligt de aanvraag tot 7 augustus 2007 ter inzage in afwachting van mogelijke zienswijzen. 
De kapvergunningaanvraag is op 16 mei 2007 door Alecto (als huurder van de sportvelden) ingediend. Hierop 
hebben wij Alecto op 7 juni 2007 laten weten dat wij de kapvergunning pas in behandeling zullen nemen als het 
college beslist medewerking te verlenen aan de plannen voor de aanleg van het waterveld en de vervanging van 
het kunstgrasveld. Nadat het college op 12 juni 2007 heeft besloten tot de aanleg en vervanging van de velden is 
de kapvergunningprocedure alsnog in gang gezet. 
 
Vraag 3 van GroenLinks, BBL en Liberaal Leiderdorp inzake huisvesting en Elckerlyc. 
Klopt het dat van de 13 lokalen op de Klimopzoom 2 lokalen door Elckerlyc zelf zijn gefinancierd met vreemd ver-
mogen, en dat Elckerlyc daar zelf de (rente)lasten van draagt? 
 
Klopt het dat Elckerlyc in afstemming met de gemeente peuterschool lenie Mienie heeft gehuisvest op de Klimop-
zoom? 
 
Hoe kijkt het college aan tegen het argument van Elckerlyc dat deze lokalen niet meegeteld moeten worden in het 
aantal waarop zij recht heeft van gemeentewege op basis van het leerlingenaantal? 
 
Kan het college garanderen dat door de ontruiming van de Touwbaan door Elckerlyc de gemeente niet handelt in 
strijd met haar huisvestingsverplichting jegens Elckerlyc? 
 
Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat ontruiming van de Touwbaan door Elckerlyc haar ook de lokalen ont-
neemt die zij in het kader van het lGBO-onderwijs nodig heeft? Staat dat niet haaks op de houding van de ge-
meente over de laatste jaren? 
 
Klopt het dat Elckerlyc aanzienlijke vorderingen op de gemeente heeft, onder andere uit hoofde van de Overschrij-
dingsregeling met betrekking tot de periode 1996-2000? Is tussen partijen gesproken over verrekening van vorde-
ringen over en weer? 
 
Er wordt vanaf februari 2005 afgesproken periodiek overleg te voeren. Tijdens deze eerste bespreking geeft het 
bestuur van Elckerlyc aan nooit op de hoogte te zijn gebracht van de huurvergoeding (€130,-/m2). 
 
De huurprijzen die andere onderwijsinstellingen in Leiderdorp betalen, bedragen ook ca. €130,-/m2? Graag inzage 
daarin. 
 
Tevens willen wij graag vernemen hoe de huurprijs van € 130,-/m2 is opgebouwd. 
 
Klopt het dat dit bedrag dus neerkomt op € 23.500,-/lokaal/jaar? 
 
Is het college op de hoogte van de resultaten van de doorgevoerde sanering bij Elckerlyc, en het feit dat stichting 
MZH het jaar 2006 heeft afgesloten met een positief resultaat van € 200.000,-? 
 
Erkent de gemeente hiermee dat twee lokalen op de Klimopzoom ‘eigendom’ van Elckerlyc zijn? 
 
Klopt het dat het besluit tot niet-ontvankelijkverklaring pas tijdens de ontruimingsprocedure is meegedeeld aan de 
stichting MZH? Staan tegen dit besluit nog rechtsmiddelen open? 
 
Is het college ervan op de hoogte dat een splitsing van de school tot gevolg zal hebben dat de Montessorischool 
onder de opheffingsnorm komt? 
Kan het college er begrip voor opbrengen dat dit proces daarom zijdens de Stichting met de nodige zorgvuldigheid 
moet worden gevoerd? 
 
Waarom heeft het ruim een maand geduurd na de bespreking van 8 maart voordat deze brief verstuurd werd? 
Klopt het dat Elckerlyc deze brief pas op 19 april heeft ontvangen? 
Klopt het dat Elckerlyc gevraagd heeft om een wat langere reactietermijn dan gesteld in de brief vanwege deze la-
te ontvangst? 
De dagvaarding die de ontruimingsprocedure inleidde dateert van 9 mei. Is dat niet erg snel na ontvangst door El-
ckerlyc van bovengenoemde brief, mede gezien de vakantie in die periode? 
 
Committeert de gemeente zich tot plaatsing van twee noodlokalen bij het hoofdgebouw aan de Klimopzoom? 
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Vraag 4 van Liberaal Leiderdorp inzake bestuursakkoord tussen staatssecretaris van Justitie en de VNG, 
inzake het vreemdelingenbeleid. 
Volgens genoemd bestuursakkoord worden vreemdelingen die niet direct traceerbaar zijn voor de IND, voor zover 
zij bekend zijn in de gemeente, door middel van een verklaring van de burgemeester aangemeld bij de IND, indien 
zij voor 1 april 2001 een eerste asielaanvraag hebben ingediend en aantoonbaar gedurende 2006 in Nederland 
hebben verbleven. 
 
De staatssecretaris van Justitie heeft gemeenten verzocht vreemdelingen die niet voldoen aan de genoemde voor-
waarden ook bij de IND aan te melden. Enkele burgemeesters in het land hebben verklaard dit niet te willen doen. 
Inmiddels staan zij bekend als ‘weigerburgemeester’. 
 
Vragen: 
1. Is de burgemeester bereid ook vreemdelingen die niet voldoen aan de voorwaarden bij de IND aan te mel-

den? 
2. Zo niet, waarom niet? 
 
Antwoord: 
De gemeente Leiderdorp stelt zich vooralsnog op het standpunt dat het bestuursakkoord op loyale wijze wordt uit-
gevoerd. Echter, iedere individuele situatie dient op zijn of haar merites te worden beoordeeld. Er dient een belan-
genafweging te worden gemaakt en een besluit te worden genomen. M.a.w.: iedere situatie zal individueel worden 
beoordeeld, waarbij het uitgangspunt het bestuursakkoord is. 
 
3.  Hebben zich inmiddels vreemdelingen bij de gemeente gemeld met het verzoek om een burgemeestersver-

klaring? 
4.  Zo ja, hoeveel? 
 
Antwoord: 
Er hebben zich nog geen vreemdelingen gemeld met het verzoek om een burgemeestersverklaring. 
Uit de contacten met de in deze regio opererende stichtingen Vluchtelingenwerk en de stichting Uitgeprocedeerde 
Vluchtelingen zijn geen signalen ontvangen dat onze gemeente verzoeken zal krijgen. M.a.w.: de kans is klein dat 
onze gemeente een burgemeestersverklaring zal moeten afgeven. 
Wel lijkt het ernaar uit te zien dat onze gemeente 1 à 2 personen/gezinnen zal moeten huisvesten die onder de 
Pardonregeling gaan vallen. Hiervoor hoeft echter geen burgemeestersverklaring afgegeven te worden, aangezien 
zij reeds bekend zijn bij de IND en te zijner tijd via het reguliere circuit zullen worden gehuisvest. 
 
5.  Zo nee, verwacht de burgemeester nog aanvragen? 
 
Antwoord: 
Vooralsnog worden er geen aanvragen verwacht. Echter er is geen enkele zekerheid op dit punt te geven. 
 
Onderdeel van het bestuursakkoord is de afspraak voorzieningen ten behoeve van illegaal verblijvende vreemde-
lingen te beëindigen, en het bevorderen van het daadwerkelijke vertrek uit Nederland van hier illegaal verblijvende 
vreemdelingen. 
 
Vragen: 
1.  Zijn er in Leiderdorp voorzieningen die bestemd zijn voor illegaal verblijvende  vreemdelingen? 
2.  Zo ja, welke? 
3.  Wat kosten deze voorzieningen? 
 
Antwoord: 
Nee, deze voorzieningen zijn er op dit moment niet. 
 
4.  Heeft Leiderdorp afspraken met andere gemeenten om bedoelde voorzieningen gezamenlijk te realiseren? 
5.  Zo ja, wat zijn de kosten daarvan? 
 
Antwoord: 
Nee, onze gemeente heeft deze afspraken op dit moment niet. 
 
6.  Is de burgemeester van plan deze voorzieningen (voor zover deze bestaan) te beëindigen? 
7.  Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
De voorzieningen zoals hierboven geschetst bestaan vooralsnog niet. 
 
Vraag 5 van VVD, PvdA, CDA, BBL en Liberaal Leiderdorp inzake ontwikkeling zwembadlocatie. 
Zomer vorig jaar heeft de raad duidelijk gemaakt dat er positieve oplossingen gezocht moeten worden die een nog 
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betere exploitatie van het zwembad mogelijk maken. Enkele raadsleden hebben daarop naar aanleiding van ge-
sprekken het college enkele ideeën aan de hand gedaan. Vervolgens hebben we meermalen informeel om een 
voortgang gevraagd. 
Naar aanleiding van de door het college gedane voorstellen in de eerste versie van de Perspectiefnota stellen wij 
u de volgende vragen: 
 
Het is nu al bijna een jaar geleden dat wij u gevraagd hebben een positieve oplossing te zoeken en u enkele 
ideeën hebben aangegeven. Ideeën en wensbeelden waarvan u zelf hebt aangegeven dat die niet zo bijzonder 
waren. 
Toch hebben we nog niets gehoord. 
 
1.  Waar hangt de ontwikkeling van het gebied rondom de zwembadlocatie van af? 
 
Antwoord: 
De ontwikkeling van het gebied is afhankelijk van de realisatie van de Brede school Oude Dorp en het Tracébe-
sluit. 
Zonder Brede school zal een andere ontwikkeling van het gebied overwogen moeten worden. De Brede school 
doorloopt op dit moment de beroepsprocedure bij de rechtbank. 
De aanbesteding van de Brede school is afhankelijk gesteld van het in stand blijven van het Tracébesluit voor de 
verbreding van de Rijksweg A4 (TB). De uitspraak van de Raad van State werd eind juni 2007 verwacht, maar is 
met 6 weken verschoven (planning nu medio augustus). 
Als het TB niet in stand blijft, is de discussie over de luchtkwaliteit voor dit gebied weer actueel. In de luchtonder-
zoeken is namelijk altijd uitgegaan van de verdiepte ligging van de A4. 
 
Een ander aspect is dat op dit moment niet actief geworven wordt voor de overige kavels, mede gelet op het bo-
venstaande. Eventuele gegadigden willen, zo heeft het verleden uitgewezen, graag op korte termijn zekerheid 
over het gebied waarin men zich zou willen vestigen. 
Daarbij wordt overigens ook gekeken naar een invulling die een meerwaarde voor het zwembad kan hebben, 
meer in het bijzonder voor de exploitatie van het zwembad, want dat heeft uiteraard ook een positieve invloed op 
de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort. 
Dat kan bestaan uit functies die een positieve uitwerking hebben op het bezoek aan ‘De Does’, (bijv. de vestiging 
van een fysiotherapeut geeft kans op een medegebruik van het zwembad), maar ook functies die een uitbreiding 
van het sport- en recreatiecentrum ‘De Does’ vormen (sauna, fitness, horeca). Dat is ook bekend bij Sportfondsen 
Leiderdorp, de beheerder van het complex. Randvoorwaarde blijft wel dat de financiële doelstellingen voor de 
zwembadlocatie gehaald worden 
 
2.  Wanneer kunnen we resultaat gaan verwachten? 
 
Antwoord: 
Zoals eerder gesteld, wordt de uitspraak op het TB verwacht medio augustus. 
Bij positief resultaat (TB blijft in stand) wordt het besluit van de rechtbank over de Brede school actueel. In het ka-
der van een verzoek om voorlopige voorziening (dat overigens is afgedaan met een afwijzing wegens het ontbre-
ken van voldoende spoedeisend belang omdat aanbesteding nog niet had plaatsgevonden vanwege besluitvor-
ming op Rijksweg TB), is door de rechtbank een spoedige behandeling toegezegd om in hoofdzaak uitspraak te 
kunnen doen. De planning is om de zitting te houden in september 2007, de uitspraak volgt dan ca. 6 weken later. 
Bij negatief resultaat (sneuvelen TD) is een complete herbezinning over de mogelijkheden binnen dit gebied op 
zijn plaats. 
 
Bijlage 3 Moties en amendementen. 
 
9. Stichting Openbaar Onderwijs. 
 
Amendement 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 16 juli 2007, 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 
Vaststellen van de statuten voor de oprichting van de stichting voor openbaar onderwijs met de aantekening dat 
artikel 6 lid 2 van deze statuten als volgt moet luiden: 
De raad benoemt de bestuursleden en wel: 
a. tenminste éénderde van de leden, doch geen meerderheid, op een bindende voordracht van de oudergeleding 

van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad , hierna aan te duiden als (G)MR; 
b. de overige leden op bindende voordracht van het bestuur. 
 
Toelichting: 
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De tekst van de voorgelegde concept statuten is voor wat betreft artikel 6 lid 2 niet in overeenstemming met de eis 
vastgelegd in artikel 48 lid 6 sub b van de WPO dat: 
Tenminste éénderde gedeelte, doch geen meerderheid, van die leden (betreft de bestuursleden) wordt benoemd 
op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op de betrokken school of scholen. 
Het gaat derhalve niet om de samenstelling van de benoemingscommissie, maar om de samenstelling van het 
bestuur. 
Met vervolgens het huidige lid 3 daaropvolgend, te weten dat het bestuur bij reglement een procedure vaststelt 
voor de voordracht als bedoeld in het tweede lid en dit reglement ter kennisgeving aan de raad zendt, wordt 
precies bereikt wat de wet (WPO) ter zake voorschrijft. 
 
VVD-fractie 
PvdA-fractie 
Liberaal Leiderdorp-fractie 
BBL-fractie 
 
11. Variantenonderzoek Ringweg Oost. 
 
Amendement 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 16 juli 2007, 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
De beslispunten op onderstaande punten te wijzigen: 
 
Toevoegen beslispunt 2a: 
Hieraan voor Leiderdorp specifiek de randvoorwaarde te verbinden dat er ten aanzien van de verkeersdruk en 
luchtkwaliteit op de Engelendaal t.o.v. de huidige situatie een duidelijk meetbare verbetering plaatsvindt; en hierbij 
de verwachting uit te spreken dat dit tevens tot een vermindering leidt van de verkeersdruk op de Persant Snoep-
weg. 
 
[Wijzigen van beslispunt 2b: 
Schrappen van varianten 1, 2 en nulplus.] 
 
Toelichting: 
In het stuk wordt gesproken over ‘de kern van Leiderdorp’, maar deze is niet verder met name benoemd. Alle 
stukken dienen SMART en dus meetbaar te zijn. Er zijn geen Leiderdorpse kaders meegegeven die dit mogelijk 
maken. In de commissie 2-vergadering is dit uitgebreid besproken en op basis daarvan hebben we besloten als 
kaderstelling een verbetering van de verkeerssituatie op de Engelendaal toe te voegen. 
 
Door het toevoegen van deze voor Leiderdorp meetbare kaderstelling kunnen we gelet op de tekst in het voorstel 
direct variant 1, variant 2 en variant 6 schrappen als zijnde perspectiefvol, daar deze geen verbetering van ver-
keersdruk en luchtkwaliteit op de Engelendaal tot gevolg hebben. 
 
VVD-fractie  
PvdA-fractie 
GroenLinks-fractie 
Liberaal Leiderdorp-fractie 
CDA-fractie 
 
[Opmerking notulist: hetgeen geplaatst tussen [ … ] is n.a.v. de discussie in de raad uit het amendement 
geschrapt.] 
 
15. Krediet bouwrijp maken voor uitbreiding Koningin Julianaschool. 
 

Motie 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 16 juli 2007, 
 
Gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende dat: 
- Het vereiste uitgebreide archeologische onderzoek in een eerder stadium aan de raad gemeld had kunnen en 

moeten worden; 
- De omissie bij het bouwrijp maken voor de uitbreiding, hoewel in materiele zin toe te rekenen aan de school-

leiding, in formele zin de politieke verantwoordelijkheid van het college betreft; 



 NOTULEN GEMEENTERAAD LEIDERDORP  188
 
- De wijze waarop zonder enige nadere onderbouwing, noch tijdens de commissievergadering, noch in het nu 

voorliggende voorstel en besluit, de kosten voor het bouwrijp maken met 40% zijn teruggebracht niet duiden 
op de vereiste zorgvuldigheid in het collegevoorstel en de voorbereiding van het raadsbesluit; 

 
Spreekt uit de gevolgde gang van zaken waar het de verantwoordelijkheid van het college betreft, te betreuren; 
 
Verzoekt het college dringend in de toekomst zorg te dragen voor tijdiger informatie aan de raad en tijdiger aan-
vragen van kredieten; 
 
Tevens verzoekt de raad het college zorg te dragen voor een adequate controle op de uitvoering van die taken 
waarvoor de raad budget beschikbaar heeft gesteld en waarvan de uitvoering door het college aan anderen is 
overgedragen; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
BBL-fractie 
Liberaal Leiderdorp-fractie 
 
18. Kaderstellende notitie visie wet Sociale Voorzieningen (WSW). 
 
Amendement 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 16 juli 2007, 
 
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 
 
Beslispunt 2. De kaders voor cliëntenparticipatie WSW, toepassing van het Persoonsgebonden budget en infor-
matievoorziening over de wachtlijst als volgt vast te stellen: 
Cliëntenparticipatie: voorkeur voor aansluiting bij de regionale cliëntenraad. 
Persoonsgebonden budget: klein beginnen, langzaam opbouwen, waarbij voorzichtig wordt omgegaan met de 
doelgroep. 
Informatievoorziening over de wachtlijst: Betrek mensen erbij, maak duidelijk wat van hen verwacht wordt en wat 
zij van de gemeente kunnen verwachten. Maximale dienstverlening binnen het beschikbare budget. 
 
Toelichting: 
Bij het raadsvoorstel is een bijlage met de kaders toegevoegd. In het voorgestelde besluit is deze bijlage niet ver-
werkt. De tekst in de bijlage spoort niet geheel met het kader van de raad. 
 
VVD-fractie 
CDA-fractie 
GroenLinks-fractie 
BBL-fractie 
Liberaal Leiderdorp-fractie 
PvdA-fractie 
 
20. Reïntegratievisie gemeente Leiderdorp 2007-2010. 
 
Amendement 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 16 juli 2007, 
 
Ondergetekende(n) stelt/stellen liet volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 1d als volgt te wijzigen: 
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de jaren 2007-2010 in overeenstemming te brengen met de lan-
delijke prognoses voor die jaren en daar bovenop in verband met de opgelopen achterstand een extra daling te re-
aliseren met minstens 20 personen in de jaren 2007-2010. Voor 2007 is het rijk uitgegaan van een bestandsdaling 
van 6%. Voor de jaren 2008-2010 zal dit cijfer bij de begrotingsbehandeling van de gemeente worden vastgesteld. 
 
Toelichting: 
De Leiderdorpse raad heeft in december 2006 het Reïntegratieplan Leiderdorp 2006-2007 vastgesteld. In dat plan 
is de noodzaak van reïntegratie als volgt verwoord: 
‘Het begeleiden van burgers van de gemeente Leiderdorp die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering is de 
meest sociale daad, die voor deze doelgroep kan worden verricht. Het in alle opzichten deelnemen aan de samen-
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leving is een doelstelling die met werk, de daarmee gepaard gaande structuur, sociale contacten en een niet-
afhankelijke inkomenspositie het best kan worden bereikt.’ 
 
Uitgaande van deze door de raad vastgestelde doelstelling voor het lokale reïntegratiebeleid heeft Leiderdorp ten 
opzichte van het landelijke percentage de laatste jaren een aanzienlijk lager percentage uitstroom uit de WWB. 
 
Dat lage percentage komt volgens het college doordat Leiderdorp ervan af heeft gezien Work First in te voeren en 
ruim 50% van de bijstandsgerechtigden al langer dan 4 jaar in de Bijstand zit (p.7 van de reïntegratievisie 2007-
2010). 
 
In de reïntegratievisie 2007-2010 staat dat Leiderdorp in het vervolg voor Work First kiest. 
Er wordt de komende jaren landelijk een veel hogere uitstroom dan 5% voorzien. In de kranten is vorige week uit-
voerig verslag gedaan van de Divosa-monitor 2007. Zo kan volgens de Sociale Diensten circa 30%, ofwel 87.000 
mensen, in de Bijstand direct aan het werk. Een even grote groep kan met subsidies aan werkgevers en gesubsi-
dieerde arbeid, bijvoorbeeld via de sociale werkplaats, aan de slag. Blijft nog zo’n 40% over, dat is dan de harde 
kern. 
 
Er is landelijk al geruime tijd sprake van een stijging van de uitstroom van mensen die al lang een uitkering heb-
ben en een grote mate van afstand tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van de vereniging 
van directeuren van Sociale Diensten (Divosa) die woensdag 11 juli 2007 in Den Haag werd gepresenteerd. 
Divosa-voorzitter Tof Thissen (voorheen GroenLinks-wethouder in Roermond) sprak van een positieve trend, want 
vorig jaar werd nog verwacht dat de helft van de mensen in de Bijstand nooit aan de slag zou komen. Daarvoor 
werd zelfs 80% van de bijstandsgerechtigden afgeschreven. 
 
Ook staatssecretaris Aboutaleb heeft op 11 juli de wens uitgesproken dat ‘de harde kern’ in de Bijstand kleiner 
wordt. Sommigen zullen volgens de bewindsman wellicht nooit een ‘normale’ betaalde baan krijgen, maar ze kun-
nen wel met wat loonkostensubsidie voor de werkgever een deel van het loon verdienen. ‘Dat is altijd beter, dan 
de rest van je leven een uitkering. Het is als een hard pakje boter uit de koelkast. Je kunt er altijd wel een laagje 
afschrapen’, aldus de staatssecretaris. 
 
Het college gaat er in het memo van 12 juli 2007 ‘Voorstellen naar aanleiding van de Perspectiefnota 2008-2011’ 
van uit dat met een bestandsdaling van 5%, Leiderdorp vanaf 2010 minder aan uitkeringen zal uitgeven dan het 
budget dat Leiderdorp voor WWB-uitkeringen zal krijgen en die overschotten vanaf 2010 ten gunste zal brengen 
aan de reserve WWB. 
Het is zeer onzeker dat bij een bestandsdaling van 5% per jaar dit resultaat zal worden bereikt. Het ministerie van 
Sociale Zaken stelt jaarlijks het budget voor het inkomensdeel WWB vast op basis van de landelijke realisatie in 
het voorgaande jaar. Voor 2007 is door het rijk uitgegaan van een daling van 6%. Voor de jaren 2008-2010 zijn 
deze cijfers nog niet bekend en is dus ook niet bekend of er wordt uitgegaan van een bestandsdaling dan wel -
stijging. 
 
De doelstelling van het college om vanaf 2010 een overschot op het I-deel van de WWB te realiseren is mogelijk 
als de jaarlijkse stijging/daling van het gemeentelijke bestand overeenkomt met de prognose van het rijk voor het 
landelijke bestand van de categorie gemeenten waar Leiderdorp invalt voor die jaren. Daarbovenop zou Leider-
dorp op grond van de cijfers op p.9 van de reïntegratievisie een inhaalslag moeten maken in de periode 2007-
2010 van minstens 20 personen. 
 
VVD-fractie 
Liberaal Leiderdorp-fractie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


