Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad
van Leidschendam-Voorburg (2052097)
Datum

23-01-2018

Tijd

19:30 - 22:10

Locatie

Huize Swaensteyn

Voorzitter

Dhr. K. Tigelaar

Griffier

G.A. van Egmond

Aanwezig

Vanaf 19.30 (32 leden); vanaf 20.10 (33 leden).
GBLV

S.J. Duijvestijn-van Leusden, N.F.J. Hooijmans,
H.P. Klazenga, W.J.B.M. Rosbenders, W.F. Steutel (vanaf
20.10), M. Velù en R.C. van Wissen

VVD

J. Brokke, A.J.W. van Eekelen, B. Eleveld,
M. van der Houwen, L.C. Kortman, G.H. Nijhof,
A.C.P. Overmeire en Ph. van Veller

D66

H.J.M. Blanke, P.J. van Dolen, S.L. van de Griendt, T.E.
de Jager, W.E.C. Plomp en A.P. Breedijk

CDA

J.J. Bouw, A.J.M. Veelenturf, J.L. Geluk, H.J. Geurts en
A.P. Paardekooper

PvdA

M.J.H.A. van Giezen, C.C. Altay en D.A. Blokland

GroenLinks

H. Knoester, S. Okçuoğlu en J. van Rossum

ChristenUnie-SGP

J.W. Rouwendal

Wethouders

F.J. Kist en N. Stemerdink

Afwezig met

Ph. Hohage (Fractie Hohage), R.T.M. Guleij (GBLV), wethouder De Ridder en

kennisgeving

wethouder Bremer

Kenmerk

Omschrijving

1

Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Besluit
De fracties CDA en VVD hebben verzocht om aan de agenda toe te voegen een
motie m.b.t. het omvormen van de Woej-gids naar een Ouderengids. De raad
stemt hiermee in. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Toelichting
De burgemeester opent de vergadering en deelt mee dat bericht van
verhindering is ontvangen van de heer Guleij (GBLV), mevrouw Hohage (fractie
Hohage), wethouder Bremer en wethouder De Ridder. Tijdens de vergadering
worden spreektijden gehanteerd.
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Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).

Besluit
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Toelichting
M.b.t. agendapunt 14 (besluitvorming stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan):
De heer Holstvoogd (docent lichamelijke opvoeding Veurs Voorburg)
beklemtoont het belang om nu voortgang te maken met het bouwen van een
nieuwe school op een nieuwe locatie. Nu worden nieuwe aankopen steeds
uitgesteld (investeren in een oud gebouw heeft geen zin meer) maar door de
nieuwbouw wordt het mogelijk om ook weer te investeren in nieuw materiaal.
De heer van den Bulck (locatiedirecteur Veurs Voorburg) merkt op dat de
school echt niet langer kan wachten op nieuwbouw. Het is nu aan de raad en
het college om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk gestart wordt met de
nieuwbouw.
Mevrouw Balk (Actiegroep RedRijnlandlaan) geeft aan dat de omwonenden nog
steeds niet tevreden zijn over het voorliggende voorstel. Er wordt te veel
gebouwd. Ze vindt dat er plek is voor maximaal 30 sociale (huur)woningen. De
balans in de wijk mag niet verstoord worden. Ook zou voorrang moeten
worden gegeven aan seniorenwoningen. Daarnaast zou men liever bouw in één
bouwblok zien dan in twee bouwblokken.
M.b.t. agendapunt 15 (woningen aan het Molenpad):
Mevrouw Vader (namens bestuur wijkvereniging Leidschendam-Zuid) wijst op
het gebrek aan parkeerruimte. Zo lang er geen alternatief is voor autoverkeer
(zoals openbaar vervoer) zal de parkeerdruk alleen maar groter worden.
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Vragenuur.

Besluit
--

Toelichting
De fractie CDA stelt bij monde van de heer Geurts vragen aan wethouder Kist
m.b.t. de evaluatie van het afvalbeleid in Voorburg Midden. Wethouder Kist
antwoordt dat een evaluatie over enkele maanden wordt uitgevoerd en dat de
gemeente regelmatig met Avalex overlegd over de uitvoering van het
afvalbeleid.
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HAMERSTUK: Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 12 dec. 2017
(2028572).

Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5

HAMERSTUK: Lijst van ingekomen stukken (2045271).

Besluit
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding voorstel
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onderhandelingen Life & garden (363).

Besluit
Het raadsvoorstel wordt zonder beraadslagingen en stemming aangenomen.
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Oplegging geheimhouding grondexploitatie 2018
Rijnlandlaan (327).

Besluit
Het raadsvoorstel wordt zonder beraadslagingen en stemming aangenomen.
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Bekrachtiging geheimhouding nieuwe informatie
aandeelhouderschap Eneco.

Besluit
Het raadsvoorstel wordt zonder beraadslagingen en stemming aangenomen.
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Evaluatie protocol geheimhouding (2017402).

Besluit
Het raadsvoorstel wordt zonder beraadslagingen en stemming aangenomen.
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Vaststellen van een kwaliteitsverordening voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht (304).

Besluit
Het raadsvoorstel wordt zonder beraadslagingen en stemming aangenomen.
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan 'Meer- en Geerweg
5' (2012559).

Besluit
Het raadsvoorstel wordt zonder beraadslagingen en stemming aangenomen.
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Vaststellen revitaliseringsstrategie
bedrijventerreinen 2020.

Besluit
Het raadsvoorstel wordt zonder beraadslagingen en stemming aangenomen.
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Vaststellen wijziging GR-Avalex.

Besluit
Het raadsvoorstel wordt zonder beraadslagingen en stemming aangenomen.

Toelichting
De fractie VVD (de heer Nijhof) geeft in een stemverklaring aan dat men tegen
het voorstel stemt omdat de VVD voorstander is van een collegeregeling
openbaar lichaam en niet een collegeregeling BVO.
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BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: Besluitvorming stedenbouwkundig plan
Rijnlandlaan en openen grondexploitatie gebiedsontwikkeling (298).

Besluit
Het amendement m.b.t. 30 woningen Rijnlandlaan (2054074) wordt verworpen
met 8 stemmen voor (VVD) en 25 stemmen tegen (GBLV, D66, CDA, PvdA,
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GroenLinks, CU-SGP).
Het amendement m.b.t. 48 appartementen (2054115) wordt aangenomen met
27 stemmen voor (GBLV, VVD, D66, CDA en CU-SGP) en 6 stemmen tegen
(PvdA en GroenLinks).
De fractie VVD (de heer Eleveld) geeft in een stemverklaring aan dat de fractie
voor het amendement zal stemmen, niet omdat men een verlaging naar 48
woningen voldoende vindt (men had liever een verlaging naar 30 gezien) maar
omdat elke vermindering t.o.v. de 60 beter is.
Het amendement m.b.t. het splitsen van het besluit woningbouw en school bij
de Rijnlandlaan (2054145) wordt ingetrokken.
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
De motie m.b.t. de Vlinderhof (2054169) wordt verworpen met 15 stemmen
voor (GBLV en VVD) en 18 stemmen tegen (D66, CDA, PvdA, GroenLinks en
CU-SGP).
De motie m.b.t. bouwblokken woningbouw Rijnlandlaan (2054199) wordt
aangenomen met 30 stemmen voor (GBLV, VVD, D66, CDA, GroenLinks en CUSGP) en 3 stemmen tegen (PvdA).
De motie m.b.t. sociale huurwoningen Klein Plaspoelpolder (2054211) wordt
aangenomen met 25 stemmen voor (GBLV, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en
CU-SGP) en 8 stemmen tegen (VVD).

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Klazenga (GBLV), de heer Eleveld (VVD),
de heer Geurts (CDA), de heer Blanke (D66), de heer Knoester (GroenLinks), de
heer Rouwendal (CU-SGP), mevrouw van Giezen (PvdA) en wethouder Kist.
De fractie GBLV (de heer Klazenga) e.a. dienen een amendement in m.b.t. 48
appartementen (2054115). In het amendement wordt voorgesteld het besluit
aan te passen als volgt: ‘• in het eerste beslispunt na de sociale woningbouw

de tekst tussen haakjes als volgt te wijzigen: ‘54 appartementen’ schrappen en
daarvoor in de plaats komt de tekst: ‘48 appartementen, waarvan een
substantieel deel levensloopbestendig zal zijn’.
De fractie VVD (de heer Eleveld) dient een amendement in m.b.t. het splitsen
van het besluit woningbouw en school bij de Rijnlandlaan (2054145). In het
amendement wordt voorgesteld het besluit te vervangen door: ‘Vaststellen van

het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan (plan 4) voor de realisering van een
school voor voortgezet onderwijs (vmbo Veurs Voorburg) en uitgeefbare grond
voor kinderopvang.’
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De fractie VVD (de heer Eleveld) dient een amendement in m.b.t. 30 woningen
Rijnlandlaan (2054074). In het amendement wordt voorgesteld het besluit aan
te passen als volgt: ‘Bij het eerste gedachte streepje wordt “54 appartementen”

vervangen door “maximaal 30 appartementen.’
De fractie VVD (de heer Eleveld) dient een motie in m.b.t. de Vlinderhof
(2054169). In de motie wordt het college verzocht: ‘- Een ultieme poging te

doen om de Vlinderhof een plek te bieden op de Rijnlandlaan; - Het aantal
door de Raad voor deze locatie vastgestelde woningen volledig te benutten
voor de Vlinderhof.’
De fractie CDA (de heer Geurts) e.a. dienen een motie in m.b.t. bouwblokken
woningbouw Rijnlandlaan (2054199). In de motie wordt het college
opgedragen: ‘- om te onderzoeken wat de effecten zijn indien de 2

bouwblokken worden samengevoegd tot 1; - de uitkomsten aan de raad voor
te leggen; - en de woningen zo duurzaam mogelijk te bouwen.’
De fractie PvdA (mevrouw van Giezen) e.a. dienen een motie in m.b.t. sociale
huurwoningen Klein Plaspoelpolder (2054211). In de motie wordt het college
verzocht: ‘• Zich ervoor in te spannen dat het aantal sociale huurwoningen dat

in het bouwplan Rijnlandlaan minder wordt gerealiseerd, te compenseren in de
uitwerking van de bouwplannen Klein Plaspoelpolder (met name deel 3); • Met
als doel dat in de bouwplannen Rijnlandlaan en Klein Plaspoelpolder
gezamenlijk minimaal 60 sociale huurwoningen worden gebouwd.’
15

BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
aanvraag omgevingsvergunning eerste fase voor het oprichten van twee
winkelruimten en dertig woningen (26 eengezinswoningen en 4 maisonnettes)
aan het Molenpad (J-locatie) in Leidschendam (2017534)

Besluit
De motie m.b.t. een haalbaarheidsonderzoek naar een parkeergarage binnen
deelplan Molenpad (2054242) wordt verworpen met 14 stemmen voor (VVD,
CDA en CU-SGP) en 19 stemmen tegen (GBLV, D66, PvdA en GroenLinks).
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 20 stemmen voor (GBLV, D66, PvdA,
GroenLinks en CU-SGP) en 13 stemmen tegen (VVD en CDA).

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Eleveld (VVD), de heer Geluk (CDA),
mevrouw Plomp (D66), de heer Knoester (GroenLinks), de heer Hooijmans
(GBLV), mevrouw van Giezen (PvdA), de heer Rouwendal (CU-SGP) en
wethouder Kist.
De fractie VVD (de heer Eleveld) dient een motie in m.b.t. een
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haalbaarheidsonderzoek naar een parkeergarage binnen deelplan Molenpad
(2054242). In de motie wordt het college verzocht: ‘- Een

haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een parkeergarage binnen het
deelplan Molenpad; - Hierin verschillende varianten (o.a. ondergronds en
bovengronds) met elkaar te vergelijken op het gebied van financiële en
ruimtelijke haalbaarheid; - Bij dit onderzoek de projectontwikkelaar te
betrekken; - Dit onderzoek voor de zomer aan de Raad toe te zenden.’
16.a

BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze Herziene Begroting 2018
DSW, januari 2018.

16.b

BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: Besluitvorming Intentieverklaring uitwerking
toekomstscenario DSW.
Agendapunten 16 a en 16 b worden gezamenlijk behandeld.

Besluit
Het amendement m.b.t. het vaststellen van de zienswijze(brief) herziene
begroting 2018 DSW (2054736) wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze wordt unaniem
aangenomen
Het amendement m.b.t. de intentieverklaring uitwerking toekomstscenario
DSW (2054755) wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde raadsvoorstel m.b.t. de intentieverklaring wordt unaniem
aangenomen.

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Blokland (PvdA), de heer Paardekooper
(CDA), de heer van Dolen (D66), de heer Van der Houwen (VVD), de heer Steutel
(GBLV), de heer van Rossum (GroenLinks), de heer Rouwendal (CU-SGP) en
wethouder Stemerdink.
De fractie PvdA (de heer Blokland) e.a. dienen een amendement in m.b.t. het
vaststellen van de zienswijze(brief) herziene begroting 2018 DSW (2054736).
In het amendement wordt voorgesteld het besluit aan te passen als volgt:

‘Beslispunt 1 te wijzigen als volgt: De zienswijze over de Herziene begroting
2018 DSW vaststellen volgens de aangepaste brief die als bijlage bij het
amendement is bijgevoegd.’
De fractie CDA (de heer Paardekooper) e.a. dienen een amendement in m.b.t.
de intentieverklaring uitwerking toekomstscenario DSW (2054755). In het
amendement wordt voorgesteld aan het besluit toe te voegen: ‘3. In het

genoemde plan van aanpak naast het kostenplaatje voor liquidatie eind 2018,
ook het kostenplaatje inzichtelijk te maken voor liquidatie in de
daaropvolgende jaren.’
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Wethouder Stemerdink zegt toe:
- de raad mee te nemen in het hele proces m.b.t. de uitwerking van het
toekomstscenario DSW (ook als het gaat om de financiële doorrekeningen voor
de komende jaren).
17

BESPREEKPUNT: Motie MVV beveiliging accommodaties.

Besluit
De motie m.b.t. veilig Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (2054780)
wordt unaniem aangenomen.

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door mevrouw Van Giezen (PvdA), de heer
Paardekooper (CDA), de heer Rouwendal (CU-SGP) en wethouder Kist
De fractie PvdA (mevrouw van Giezen) e.a. dienen een motie in m.b.t. veilig
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (2054780). In de motie wordt het
college verzocht: ‘• In het programma Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

een extra categorie op te nemen ‘veiligheid accommodatie’, met als doel door
middel van investering in beveiliging de accommodatie veilig te maken voor
alle groepen deelnemers; • Hiervoor maximaal en eenmalig een subsidie van
10.000 euro beschikbaar te stellen , op voorwaarde dat er een volwaardig
Veiligheidsplan ligt om de accommodatie te beveiligen, zodat alle deelnemers
aan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen met een veilig gevoel van deze
accommodatie gebruik kunnen maken; • Deze subsidiemogelijkheid alleen
beschikbaar is voor verenigingen met een aantoonbare inzet om te investeren
in maatschappelijk verantwoord verenigen; • Deze subsidie ook beschikbaar te
stellen voor verenigingen die aan MVV meedoen en in 2017 op basis van een
veiligheidsplan een investering hebben gedaan in veiligheid van hun
accommodatie.’
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BESPREEKPUNT: Motie omvormen Woej gids.

Besluit
De motie m.b.t. het omvormen van de Woej-gids in een Ouderengids
(2054841) wordt verworpen met 13 stemmen voor (VVD en CDA) en 20
stemmen tegen (GBLV, D66, PvdA, GroenLinks en CU-SGP).

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer van der Houwen (VVD), de heer Steutel
(GBLV), de heer van Rossum (GroenLinks), de heer Blanke (D66), de heer
Paardekooper (CDA), de heer Rouwendal (CU-SGP) en wethouder Kist.
De fractie VVD (de heer van der Houwen) e.a. dienen een motie in m.b.t. het
omvormen van de Woej-gids in een Ouderengids (2054841). In de motie wordt
het college opgeroepen: ‘• de Woej-gids + inlegvel om te vormen tot een

volwaardige ouderengids; • en deze ook aan te bieden aan mensen die de
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pensioengerechtigde leeftijd bereiken.’

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg
d.d. 3 april 2018.

De griffier,

De voorzitter,

mr. G.A. van Egmond

Dhr. K. Tigelaar

Het integrale videoverslag van deze vergadering is te zien via:

https://www.lv.nl/gemeenteraad

