
AGENDA RAAD 20 SEPTEMBER 2021

20.30 UUR 
Voorzitter: Laila Driessen

1. Opening
De voorzitter vermeldt dat de heer Filemon en mevrouw Van Reijn verhinderd zijn.

2. Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor om de ingediende Motie Vreemd aan de Orde van de Dag toe te 
voegen aan de vergadering als nieuw agendapunt 15. De agenda wordt met de voorgestelde 
wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen  
 De raad staat stil bij het overlijden van 2 raadsleden, de heren Jos Janssen en Arie 

Meerburg.
 Wethouder Van Woudenberg meldt dat de afdeling duurzaamheid is getroffen door 

corona, waardoor de zienswijze Transitievisie Warmte is vertraagd. De behandeling 
volgt waarschijnlijk in november. Daarnaast roept hij raadsleden op zich nog aan te 
melden voor de radenbijeenkomst van 29 september. 

 Wethouder Joosten attendeert de raad op de ‘zebra safari’ op 27 september, waar 
raadsleden zich nog voor kunnen aanmelden. 

4. Inspreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor deze vergadering. 

5. Vragenronde
 Actualiteitsronde
Er worden geen actualiteitsvragen gesteld deze vragenronde.
 Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)
Raadsleden kunnen als beantwoording van schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO) heeft 
plaatsgevonden in de raadsvergadering vragen om nadere inlichtingen over het gegeven 
antwoord.
 Schriftelijke raadsvragen 2021-028 D66 Bodycams BOA's 210628 beantwoord

D66 geeft aan dat ze nog met de fractie wil overleggen of ze op de beantwoording 
van deze vragen terugkomt. 

 Schriftelijke raadsvragen 2021-029 VVD Groenonderhoud wijken 210705 
beantwoord
De VVD geeft aan tevreden te zijn met de beantwoording, maar is toch ontevreden 
over de afhandeling van klachten van inwoners. Het college antwoord dat ze bezig 
zijn met een actieprogramma, dat goede resultaten oplevert, maar nog niet afgerond  
is. Onderzoek leert dat verreweg de meeste vragen naar tevredenheid beantwoord 
worden. 

 Schriftelijke raadsvragen 2021-030 LPL Afwijzing verzoek realisatie 34 
appartementen (Van der Marckstraat 17-18) beantwoord
De LPL-fractie vraagt waar de antwoorden zijn van de vragen. Wethouder Joosten let 
uit dat de vragen zijn ingediend, maar de beantwoordingstermijn is pas over enkele 
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weken. Het college meende echter zo snel mogelijk te moeten reageren gezien het 
artikel in Leidsch Dagblad. De antwoorden staan nu online, maar konden niet vooraf 
met fracties worden besproken. Er wordt besloten om de beantwoording van deze 
vragen tijdens de volgende raadsvergadering te behandelen. 

 Schriftelijke raadsvragen 2021-031 Oproep voor extra huisvesting asielzoekers 
Deze vragen worden volgende de beantwoordingstermijn volgende raad 
beantwoord. Wethouder Joosten geeft een toelichting dat de provincie ook betrokken  
is, hij gaat ervanuit dat dit onderwerp de volgende raad uitgebreid behandeld wordt.

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

7. Wensen en bedenkingen Principebesluit wijziging structuur samenwerking bedrijfsvoering 
Leidse regio 
Er is een amendement ingediend door CU-SGP. Hierin wordt het college verzocht de 
bedenking onder punt 3 te vervangen. De fractie licht toe dat het met de huidige formulering 
lijkt alsof de gemeentemiddelen voor bedrijfsvoering niet goed besteed geld acht, en dat 
voor de raad van Leiderdorp minder geld automatisch beter zou zijn. De nieuwe formulering 
benadrukt de balans tussen ingezette middelen en kwaliteit. Een aantal andere fracties 
wijzen op het belang van de kleinere deelnemende gemeenten, zoals Leiderdorp en er wordt 
gevraagd om een toezegging de raad periodiek op de hoogte te houden van nieuwe 
ontwikkelingen. 

Het college, wethouder Binnendijk, is blij met de steun en noemt het amendement een 
verbetering van het voorstel. Hij stelt dat het nadrukkelijk besproken is dat kleinere 
gemeenten punten in kunnen brengen, ook doet hij de gevraagde toezegging, maar hij 
waarschuwt hier wel bij dat het beslisbevoegdheid bij het college ligt. 

Toezegging:
Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe de raad periodiek te informeren over de 
samenwerking bedrijfsvoering Leidse regio.

Het amendement wordt zonder stemming, unaniem aangenomen.

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen 
principebesluit van het college om de gezamenlijke bedrijfsvoering die nu is ondergebracht 
bij de bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71, onder te brengen bij de gemeente Leiden, 
waarbij de gemeente Leiden de bedrijfsvoeringsdiensten aan de gemeenten, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude gaat leveren.
De raad van Leiderdorp:
1. vindt een kwalitatieve hoogwaardige en slagvaardige bedrijfsvoering van belang voor 
realisatie van de opgaven van de gemeente Leiderdorp;
2. vindt dat samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de huidige partners de 
meest wenselijke is;
3. vindt dat er een goede verhouding moet zijn tussen de ingezette middelen en de geleverde 
kwaliteit op het gebied van bedrijfsvoering;
4. denkt dat, gezien het onderzoeksrapport "De route naar een passende vorm van 
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samenwerking voor de bedrijfsvoering van de Leidse regio" de voorgestelde keuze om de 
bedrijfsvoeringstaken bij de gemeente Leiden te beleggen in een centrumregeling 
constructie de meest passende is;
5. vertrouwen uitspreekt dat het onderbrengen van de bedrijfsvoeringstaken bij de 
gemeente Leiden tot meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en tot voorspelbaardere kosten 
leidt;
6. wil graag deze samenwerkingsvorm geëvalueerd hebben binnen de termijn voor het 
aflopen van de eerste dienstverleningsovereenkomst.

8. SP71 Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging 1 volgende uit de 1e Tertaalrapportage 
2021 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hiermee besluit de raad: 
Als zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging te geven:
De raad van de gemeente Leiderdorp ziet geen belemmeringen ten aanzien van het 
vaststellen van de ontwerpbegrotingswijzigingen zoals opgenomen in de 1e 
Tertaalrapportage 2021 Servicepunt71.

 
9. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid

Er zijn twee amendementen ingediend. Amendement B door CU-SGP en amendement C door 
CDA. CU-SGP licht amendement B toe. Hierin wordt voorgesteld beslispunt 1.2 te schrappen 
omdat dit een kostenstijging is voor meerpersoonshuishoudens. CDA licht amendement C 
toe. Hierin wordt voorgesteld beslispunt 1.2 te vervangen en beslispunt 1.3 aan te vullen 
omdat de gemeente zo mensen helpt de juiste weg te vinden en dat er minder afval komt. 

Er ontstaat een discussie over het raadsvoorstel, waarna de voorzitter besluit tot een 
schorsing van enkele minuten. 

Na de schorsing neemt de PvdA het woord namens alle fracties en stelt dat het voorstel 
onvoldoende richting geeft. De raad wil graag tot een definitieve keuze komen die jarenlang 
meegaat. Daarom zal er de komende cyclus gewerkt worden aan een raadsbreed 
amendement. De raad vraag het college te stoppen met de voorbereidingen. 

De voorzitter stelt voor de beraadslaging voer dit voorstel te staken en het tijdens het 
volgende Politiek Forum wederom te bespreken, inclusief het genoemde amendement, zodat 
de raad er op 25 oktober een besluit over kan nemen. 

10. Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
Het college, wethouder Binnendijk antwoord na enkele opmerkingen van steun over dit 
voorstel dat de voorgestelde bezuinigingen geen echte bezuinigingen zijn, omdat dit bedrag 
structureel overbleef, er was gewoon te veel geld begroot, daarnaast bleek het niet nodig om 
meer geld te investeren. 

De raad besluit unaniem: 
Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024; ‘Eerder, beter, sneller!’ vast te stellen.

11. Benoeming burgerraadsleden Vorst en Van Malkenhorst
De raad besluit unaniem: 
Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode:
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- De heer J. Vorst (GroenLinks)
- De heer N.G. van Malkenhorst (GroenLinks)

De beëdiging zal plaatsvinden tijdens het politiek forum van 11 oktober.

 
12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen

De raad stelt het overzicht van moties en toezeggingen vast. Het volledige overzicht van 
moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken. 

13. Lijst ingekomen stukken
De Lijst ingekomen stukken van 20 september 2021 wordt vastgesteld.

14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

15. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag – Sponsoring Nationaal Holocaustmuseum
De motie Vreemd aan de Orde van de Dag is ingediend door GroenLinks. In deze motie wordt 
het college verzocht het pas geopende Nationaal Holocaust Namenmonument te 
ondersteunen voor elk omgekomen Leiderdorps slachtoffer van de Holocaust. 

Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat ze dit voorstel van harte steunen. 

De motie wordt unaniem zonder stemming aangenomen. Hiermee besluit de raad: 
Het college te verzoeken deel te nemen aan de sponsoring/steun van het monument, door 
middel van een bijdrage per Leiderdorps Holocaust slachtoffer. 

16. Afscheid gemeentesecretaris Herman Romeijn
De voorzitter en de raad, bij monde van dhr. McDaniel, nemen afscheid van dhr. Romeijn. 

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:18 uur. 
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