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1. Opening en mededelingen
De voorzitter, om 20.05 uur: Goedenavond, aanwezige raadsleden en iedereen die meekijkt via de
webcast. Ik open de vergadering van de gemeenteraad van Lansingerland op 23 april 2020, onder
bijzondere omstandigheden, tijdens de coronacrisis. In verband met die crisis willen wij nog steeds,
natuurlijk, graag als raad samen komen, maar ook die samenkomsten in onze raad doen met de nodige
voorzorgsmaatregelen, die voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, waarbij we de contacten en de
gezondheidsrisico’s tot een minimum beperken. Dat betekent dat het presidium ook heeft besloten dat er
vanavond slechts enkele raadsleden aanwezig kunnen zijn. Vier stuks om precies te zijn. Dat kunnen wij
veilig hier in de zaal bemannen. De vergadering is gisteren al eerder uitgeschreven. Voor deze
vergadering kwamen niet de vereiste 17 raadsleden opdagen en vandaar dat wij vandaag kunnen
vergaderen zonder quorum. Volgende maand hopen wij weer volledig te vergaderen, maar dan digitaal.
Voor alle duidelijkheid: de agendapunten die wij vanavond behandelen, kunnen dan ook op de
instemming van alle raadsleden rekenen. Oftewel: de stemmende raadsleden hier vanavond
vertegenwoordigen de hele raad daarmee.
2. Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal
beginnen
De voorzitter: Die sla ik over, want we krijgen in ieder geval geen hoofdelijke stemming vandaag.
3. Vaststelling van de agenda
De voorzitter: Ik ga ervan uit dat hier geen reactie meer op komt, dus die stel ik dan ook vast.
4. Vaststelling verslag vorige vergadering d.d. 20 februari 2020
De voorzitter: Er zijn geen suggesties voor wijzigingen binnen gekomen, dus die stellen we dan ook vast.
5. Lijst ingekomen stukken
De voorzitter: Ook die stellen wij dan vast.
6. Bespreekpunten:
6.a Investeringsvoorstel veranderopgave jeugdhulp, uitvoering Wmo en bedrijfsvoering sociaal
domein
De voorzitter: Dit agendapunt staat op de agenda in verband met het indienen van een amendement door
L3B. Ik geef het woord dan ook aan de heer Van Doorn.
De heer Van Doorn, L3B: Voordat ik toekom aan het amendement zelf, wil ik toch even kort stil staan bij
de totstandkoming van het amendement en woorden van dank uitspreken aan alle woordvoerders van alle
partijen in deze gemeenteraad, want door constructief samenwerken, samen met de griffie en het
ambtelijk apparaat, is dit amendement tot stand gekomen en kan het ook rekenen op de volledige steun
van de volledige gemeenteraad. Ik hecht er waarde aan om dat te benadrukken. Omdat ik hier toevallig
symbolisch dit voorlees, wil nog niet zeggen dat alleen bij de ondertekenaars de werkzaamheden laten.
Het is echt een gezamenlijk product geworden, dus daarom dank voor de samenwerking in deze. Omdat
niet alle partijen aanwezig zijn en niet kunnen reflecteren op de politieke uitgangspunten, beperk ik mij
tot het dictum:
A2020-005
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Ondergetekenden, met steun van de overige partijen, stellen het volgende amendement voor: het
raadsbesluit “Investeringsvoorstel, uitvoering Wmo en bedrijfsvoering sociaal domein” als volgt te
wijzigen: De tekst van beslispunt 1 geheel te vervangen door de volgende tekst: 1. De realisatie van de
veranderopgave jeugdhulp te versnellen door de inzet van praktijkondersteuners GGZ Jeugd, versterking
van de gemeentelijke toegang en monitoring en hiertoe: a. De begroting 2020 te wijzigen en in 2020 een
budget van € 282.280 beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve sociaal domein;
b. in de aan de raad aan te bieden begroting 2021 een bedrag van € 403.280 op te nemen voor deze
maatregelen en voor te stellen dit bedrag te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de
veranderopgave jeugdhulp; c. over de voortzetting en uitbreiding van de inzet van praktijkondersteuners
jeugd in 2022, eventuele andere maatregelen in het kader van de veranderopgave en investeringen in
deze maatregelen te beslissen in de tweede helft van 2021; d. de meerjarenbegroting hierop aan te
passen. De tekst van beslispunt 3 geheel te vervangen door de volgende tekst: 3. De uitvoering van de
Wmo 2015 en bedrijfsvoering sociaal domein te versterken en hiervoor in 2020 een budget van € 308.570
beschikbaar te stellen en dit te onttrekken aan de reserve sociaal domein.
Dank u wel.
De voorzitter: Dan vraag ik of iemand stemming wenst over dit amendement. Dat is niet het geval.
Daarmee is het amendement aangenomen. Wenst iemand stemming over het aldus geamendeerde
voorstel? Nee, dan is dat voorstel ook aangenomen.
7. Hamerstukken:
7.a Bekrachtiging geheimhouding
7.b Verordening op de vertrouwenscommissie Lansingerland 2020
7.c Fractiegelden 2019
7.d (Woningbouw)ontwikkeling Bleiswijk
7.e Vaststelling bestemmingsplan "Berkel I, 1e partiële herziening nieuwbouw scholen Prins
Willem Alexander en De Kwakel Rodenrijs"
De voorzitter: Die hamer ik hierbij af.
8. Sluiting
De voorzitter, om 20.10 uur: Daarmee zijn we aan het eind van deze vergadering en dank ik de
aanwezige raadsleden hartelijk voor hun aanwezigheid. Ik sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De griffier,

drs. Marijke Walhout

Verslag opgesteld door Marianne Jansen, Lothassa Secretarie, met behulp van geluidsopname.
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