
 
 
 

 
COMMISSIEADVIES  

 
 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte van 15 januari 2008 
Raadsvergadering                          :  28 januari 2008 
 
 
Agendapunt:  
Centrumplein 
 
Advies: 
Drie insprekers vragen bij dit onderwerp aandacht voor hun standpunt. 
Namens de omwonendenvereniging wijst de heer Spoormaker erop dat er 
ondanks toezeggingen nog steeds sprake is van parkeer- en vuiloverlast 
in de omgeving. Arnoud Nierop, voorzitter van de ondernemingsraad, 
wijst de raad op zijn verantwoordelijkheid het college in staat te stellen 
het werkgeverschap goed in te vullen. Een werkomgeving dient tenminste 
aan de arbo-normen te voldoen. De gemeentesecretaris, Bert Schouten, 
ziet in het aanbieden van een inspirerende werkomgeving de laatst 
overgebleven mogelijkheid om in de huidige arbeidsmarkt gekwalificeerd 
personeel over de streep te trekken bij Leiderdorp te komen werken. 
Beide laatste heren spreken hun voorkeur uit voor nieuwbouw. 
 
Wat betreft de keuze huren in de Statenhof of nieuwbouw aan de 
Parallelweg hebben nog niet alle partijen hun standpunt bepaalt. De VVD 
spreekt een voorkeur uit voor huur, vanwege door hen onderkende 
financiële risico’s. Liberaal Leiderdorp deelt die mening. De PvdA heeft 
een lichte voorkeur voor nieuwbouw. De overige partijen vragen het 
college op een aantal punten verduidelijking om tot een goede afweging 
van argumenten te kunnen komen. Voor GroenLinks is de loketfunctie in 
het centrum van het dorp een belangrijk punt. BBL benadrukt het belang 
van een arbotechnisch verantwoorde werkgeving. Het CDA wil in elk 
geval een steunpunt voor het WMO-loket in het centrum.  
Het college onderbouwt nog eens zijn keuze voor nieuwbouw en nodigt de 
commissieleden uit daar waar zij nog vragen hebben deze te stellen voor 
de besluitvorming in de raad van 28 januari. 
 
Afspraken: 

• Wethouder Wassenaar zegt toe voor de raad van 28 januari een 
overzicht aan te leveren met getroffen en te treffen maatregelen 
t.a.v. parkeer en vuiloverlast in de woonomgeving van het centrum. 

• DHV komt terug op vragen BTW/stichtingskosten.  
• Er zal nog een fiscale controle op de cijfers plaatsvinden  
• College zal op verzoek BBL voor de raad van 28 januari een 

overzichtje leveren waarin alle kosten staan vermeld die in beide 
varianten door de gemeente moeten worden gemaakt 



 


