
AMENDEMENT

Voorstel nummer: A

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 31 januari2022

Agendapunt: Reken kamerrapport Herplantfonds bomen

Onderwerp: Raadsbesluit n.a.v. Reken kamerrapport Herplantfonds bomen

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
ln punt L onder a van het Raadsbesluit dat nu luidt:
'bij toekomstig bomenbeleid een keuze voor te bereiden voor de raad tussen
L) een beleid gebaseerd op het criterium kwalitatieve herplant,
2) een beleid gebaseerd op vervanging op basis van aantallen,
3) een beleid gebaseerd op vervanging van boomwaarde.'

De inleidende zin 'bij toekomstig bomenbeleid een keuze voor te bereiden voor de raad
tussen:' te wijzigen in:

'aangaande het bomenbeleid uiterlijk 1 februari 2023 een keuze voor te bereiden voor de
raad tussen:'

Toelichting: De Rekenkamer concludeert in haar Rapport dat het Leiderdorpse bomenbeleid
op meerdere gedachtes hinkt. Daardoor is het voor de Raad lastig te controleren of de
herplant voldoet aan de doelstellingen van het Bomenbeleidsplan. Tevens bestaat volgens
de Rekenkamer met het huidige beleid het risico dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van
het bomenbestand achteruitgaat.

Het College is naar aanleiding van het Rekenkamerrapport met een verbeterplan gekomen.
Dit verbeterplan schetst vooral operationele verbeteringen, die op zich prima zijn. Blijft
echter staan dat het beleidsplan op meerdere gedachtes hinkt, waardoor de door de
Rekenkamer geadviseerde keuze niet wordt gemaakt. Hierdoor blijft het voor de Raad ook in
de toekomst lastig het Leiderdorpse bomenbeleid te controleren en blijft het risico op een
kwantitatieve en kwalitatieve achteruitgang van ons bomenbestand bestaan.

Gezien de gevolgen van het uitblijven van een keuze en omdat niet duidelijk is wat onder
'toekomstig'wordt verstaan, willen wij met een concrete datum komen voor aanpassing van
het beleid.
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