Besluitenlijst Commissie Algemene Zaken (2014963)
Datum

28 november 2017

Tijd

19:30 - 22:57

Locatie

Huize Swaensteyn

Voorzitter

Dhr. H.P. Klazenga

Secretaris

E.Ph. de Bruin

Aanwezig

GBLV

S.J. Duijvesteijn-van Leusden, W.J.B.M. Rosbenders en
M. Velù

VVD

A.J.W. van Eekelen, L.C. Kortman en G.H. Nijhof

D66

A.P. Breedijk, S.L.A. van de Griendt en T.E. de Jager

CDA

J.J. Bouw, J. Geluk en A.J.M. Veelenturf

PvdA

D.A. Blokland en M.J.H.A. van Giezen

GroenLinks

H. Knoester en J. van Rossum

CU-SGP

J.W. Rouwendal

Fractie Hohage

Ph. Hohage (tot 20.36 uur)

Afwezig

A.C.P. Overmeire (VVD)

Namens het

burgemeester K. Tigelaar, wethouder B.B.M. Bremer, wethouder F.J. Kist en

college

wethouder A.J.M. de Ridder

Kenmerk

Omschrijving

1

Opening, mededelingen en vaststelling agenda (2012420).
Besluit
De heer Overmeire heeft zich afgemeld.

2

Spreekrecht burgers
Besluit
Mevrouw Timmer spreekt in over het raadsvoorstel Verordening behandeling van
bezwaarschriften gemeente Leidschendam-Voorburg 2019 (agendapunt 10). Zij stelt
voor om de huidige verordening te handhaven omdat de gesuggereerde voordelen van
het raadsvoorstel een bezwaarmaker niet helpt.

3

Vragenuur
Besluit
De commissie maakt geen gebruik van het vragenuur.

4

Besluitenlijst van de openbare vergadering commissie Algemene Zaken d.d. 24
oktober 2017 (1997629).
Besluit
De commissie stelt het verslag ongewijzigd vast.
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Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Terugkoppeling Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH van 16
november 2017
Dit is een standaard agendapunt. Indien fracties behoefte hebben aan een terugkoppeling
dan kan men dit agendapunt overhevelen naar de bespreekpunten.
Besluit
Er is geen verzoek om overheveling ontvangen.

6

Terugkoppelingen werkgroepen
Werkgroep Werkgelegenheid, Arbeidsmarkt en Economie van 2 november 2017
Dit is een standaard agendapunt. Indien fracties behoefte hebben aan een terugkoppeling
dan kan men dit agendapunt overhevelen naar de bespreekpunten.
Besluit
Er is geen verzoek om overheveling ontvangen.

7

Toezeggingenlijst (november 2017).
Besluit
De commissie stelt de toezeggingenlijst november van de commissie Algemene Zaken en
van de raad zonder bespreking vast.

8

(HAMERSTUK): Raadsvoorstel: Wijziging Algemene plaatselijke verordening
Leidschendam-Voorburg (1986837)
Besluit
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk).

9

(HAMERSTUK): Raadsbrief: Normen- en toetsingskader voor de
accountantscontrole over 2017 en 2018 (1976197)
Besluit
De commissie neemt de raadsbrief zonder bespreking voor kennisgeving aan.

10

Raadsvoorstel voor het vaststellen van de ‘Verordening behandeling van
bezwaarschriften gemeente Leidschendam-Voorburg 2018’ (1952452)
Besluit
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk). De
fracties GBLV en PvdA nemen het voorstel terug voor fractieberaad.
Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de leden Hohage, Velù, Van Giezen, Veelenturf,
Rouwendal, Van de Griendt, Van Rossum en burgemeester Tigelaar. Mevrouw Timmer
reageert op de bespreking door de commissie.
De commissie voert een debat over de wenselijkheid van telefonisch horen.
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Raadsvoorstel Motie Bescherming bomen, aanpassing van 'bebouwde grens' naar
'gemeentegrens' (1996992).
Besluit
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk). De
fracties van de VVD, PvdA en GroenLinks nemen het voorstel terug voor fractieberaad.
Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de leden Kortman, Geluk, Rouwendal, Knoester, Breedijk,
Velù, Van Giezen en burgemeester Tigelaar.
De commissie heeft gesproken over hoe de gemeente het doel bereikt, dat is zoveel
mogelijk bomen behouden en voorkomen dat ze onnodig worden gekapt in de omgeving
van Vlietland. De vraag is of de gemeente de Algemene Plaatselijke Verordening niet
voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij is bedoeld. Verder vraagt de commissie
aandacht voor de herplantplicht en de noodzaak om hierover met de provincie in gesprek
te gaan.
Burgemeester Tigelaar zegt toe:
- de commissie informatie te geven over de jurisprudentie over het oneigenlijk gebruik van
de bebouwde komgrens in de Algemene Plaatselijke Verordening.

12

Raadsvoorstel: Besluitvorming toekomstige governance Avalex (1986932)
Besluit
De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raad.
Het CDA overweegt een amendement in te dienen.
Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de leden Duijvestijn, Nijhof, De Jager, Nijhof, Rouwendal,
Van Giezen, Geluk, Knoester en wethouder Kist.
De commissie bespreekt de wenselijkheid van een knip in het besluitvormingsproces, dat
de gemeenschappelijke regeling gerepareerd moet worden, het werken met een
productencatalogus en een dienstverleningsovereenkomst, transparante afweging, de
keuze voor een bedrijfsvoeringsorganisatie en de positie van de raad, de governance van
de bedrijfsvoeringsorganisatie en het bedrijf, het maken van afspraken over de actieve
informatieplicht richting de raad, de rol van de klankbordgroep en nut en noodzaak van
een impactonderzoek en marktconsultatie.
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Raadsvoorstel: Zienswijze inzake aanbevelingen rapport tussenevaluatie
gemeenschappelijke regeling MRDH (2002172)
Besluit
De commissie doet enkele tekstvoorstellen en stemt verder in met de voorliggende
zienswijze(brief). De zienswijzebrief kan in concept alvast worden toegestuurd naar het
Algemeen Bestuur van de MRDH.
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk).
Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de leden Velù, Blokland, Nijhof, Breedijk, Van Rossum,
Veelenturf en burgemeester Tigelaar.
De commissie verzoekt de passages over de termijn voor een volgende evaluatie en de
aandacht voor vaste vergaderlocaties scherper te formuleren. Verder verzoekt de
commissie om de mogelijkheid van uitbreiding van taken niet uit te sluiten. De
burgemeester zal in de vergadering van het algemeen bestuur van de MRDH ook
aandacht vragen voor de rol van de adviescommissies.

14

Raadsbrief: Revitaliseringsstrategie Bedrijventerreinen Leidschendam-Voorburg
(1990254)
Besluit
De commissie bespreekt de raadsbrief en de revitaliseringsstrategie bedrijventerreinen
en heeft haar wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.
Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de leden Van Rossum, Rouwendal, Van Eekelen, De
Jager, Bouw, Velù, Blokland en wethouder De Ridder.
De commissie benadrukt het belang van de (groene) uitstraling en het achterstallig
onderhoud van, de (sociale) veiligheid op en glasvezel voor de bedrijventerreinen. Ook
vraagt de commissie aandacht voor betrokkenheid bij de plannen op de Binckhorst en
de afstemming in MRDH-verband.
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Raadsbrief: Evaluatie-/verantwoordingsrapport BinckBank Tour (2005361)
Besluit
De commissie neemt de raadsbrief na bespreking voor kennisgeving aan.
Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de leden Veelenturf, Rosbenders, Nijhof, Van Giezen,
Rouwendal, Van de Griendt, Van Rossum en wethouder Bremer.
De commissie bespreekt de tegenvallende sponsorgelden, de samenwerking met en
tussen de ondernemers, de veiligheidsmaatregelen, de kostenoverschrijding en het
uitgeven van gemeenschapsgeld, het feit dat de gemeente in staat is een groot
evenement te organiseren, de lessen voor de raad en de vraag of het evenement heeft
geleid tot meer bezoekers.
Wethouder Bremer zegt toe:
- aan te geven waar de kijkcijfers in Nederland en België vandaan komen.
- de bedragen en cijfers in hoofdgroepen uit te splitsen.

Sluiting: 22.57 uur.
Vastgesteld in de vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d. januari 2018.
De secretaris,

De voorzitter,

Het integrale videoverslag van deze vergadering is te zien via: www.lv.nl/gemeenteraad

