
1 
 

Besluitenlijst Politieke Avond van maandag 15 september 2014 

 

Politiek Forum 

Concept regionale woonagenda Holland Rijnland 

De partijen kunnen  instemmen met de concept-reactie.  Er moet zoveel mogelijk gebruik worden 

gemaakt van de mogelijkheden voor lokaal maatwerk op grond van de regionale 

huisvestingsverordening,  om een hoger percentage Leiderdorpers een kans te geven op een 

passende woning in Leiderdorp.  

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Oude Dorp 

De inspraakreactie van mevrouw Hogervorst en de heer T. van Hecke kunt u teruglezen in ons 

raadsinformatiesysteemhttp://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-forum/2014/15-

september/20:00:00. Het Forum adviseert de raad het op twee onderdelen aangepaste 

bestemmingsplan vast te stellen.  

 

Hoogmadeseweg 60A herontwikkeling Besluit categorie Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 

Bij dit punt zitten vijf inwoners aan tafel. De heren Bastiaans en Burskens van de 

dierenartsenpraktijken in Leiderdorp wijzen erop dat de mogelijkheid tot vestiging van een 

dierenkliniek in Ranzijn oneigenlijke concurrentie betekent en dat er elders werkgelegenheid 

verloren gaat. De heer Van Dalen van Volkstuinvereniging De Buitenkant geeft aan dat de hoogbouw 

voor slagschaduw op het volkstuinterrein zorgt, bovendien is de sloot grenzend aan de volkstuinen 

gehalveerd in het plan. De ‘buren’ van Ranzijn vragen na te denken over de verkeerskundige 

consequenties, zeker wanneer een auto-ingang aan de Hoogmadeseweg gehandhaafd blijft. 

Het is het forum onvoldoende duidelijk wat de strekking van het voorgestelde besluit is. Het forum 

verzoekt het college met nadere informatie te komen en o.a. aan te geven of er sprake is van 

functiewijziging in het voorstel. 

De insprekers  vragen nadrukkelijk dat zij graag goed op de hoogte gehouden willen worden. 

Wet markt en overheid 

Het forum is van mening dat, nadat het college de technische vragen heeft beantwoord, 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-forum/2014/15-september/20:00:00 het 

voorstel door kan naar de raad voor besluitvorming. 

Verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van het politiek forum 

2014 en Verordening Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente 

Leiderdorp 

VVD, CDA en PvdA kondigen amendementen (wijzigingsvoorstellen) aan op dit punt. De raad gaat 

deze behandelen in de aansluitende raadsvergadering. 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-forum/2014/15-september/20:00:00
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Toekomst Kringloopbedrijf Het Warenhuis 

Met het oog op de tijd schuift dit punt door naar het volgende Forum. Raadsleden zullen van tevoren 

hun vragen indienen. 

Sluiting Politiek Forum: 23.00 uur. 

Raadsvergadering 

Mededelingen: het college meldt dat er binnenkort een nieuwsbrief uit gaat over de stand van zaken 

waterhuishouding Zijlkwartier. 

Raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over de weekmarkt (PvdA), IKEA (PvdA), Bomen Splinterlaan (GrL) en 

Programma Economie 71 en participatie (D66). Vragen en antwoorden kunt u lezen op: 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00. 

Motie van D66 over inzamelen taxuxsnoeisel t.b.v. gebruik voor kankermedicijnen 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00. 

De raad neemt deze motie unaniem aan. Het college onderzoekt de uitvoerbaarheid en zal hierover 

richting raad communiceren. 

Regionale Commissie Bezwaarschriften 

De raad stelt de Regionale Commissie Bezwaarschriften SP71-Leiderdorp 2015 vast. 

 

 Begrotingswijziging Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 

De raad stelt de begrotingswijziging vast die voortvloeit uit het raadsbesluit over de GIG van 14 juli. 

 

Concept Regionale inspraakreactie regionale woonagenda Holland Rijnland 

De raad stemt in met de concept-reactie en onderstreept nog eens het standpunt uit het Forum dat 

er zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheden voor lokaal maatwerk op 

grond van de regionale huisvestingsverordening,  om een hoger percentage Leiderdorpers een kans 

te geven op een passende woning in Leiderdorp.  

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Oude Dorp 

 De raad stelt het op twee punten aangepaste bestemmingsplan vast. 

Wet Markt en Overheid 

De raad besluit tot het aanwijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld 

in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00
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a. Exploitatie sportaccommodaties / zwembad en aanbieden sport- en beweegactiviteiten; 

b. Exploitatie maatschappelijk vastgoed. 

En dit besluit  te evalueren naar aanleiding van de uitwerking van de Sportnota 2013-2017. 

 

Verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van het politiek forum 

2014 en Verordening Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente 

Leiderdorp 

VVD/CDA en PvdA dienen amendementen (wijzigingsvoorstellen) in. Na stemming over deze 

amendementen stelt de raad beide verordeningen vast.  De amendenten en de met deze 

tekstwijzigingen aangepaste verordeningen kunt u teruglezen in ons raadsinformatiesysteem: 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00. 

 

Rekenkamerrapport Regionaal Investeringsfonds 

Behandeling is uitgesteld i.v.m. de tijd. 

 

Lijst van toezeggingen en moties 

Deadline memo OBSG wordt 12 januari 2015. 

Toezeggingen over notitie Toezegging en Handhaving en Nevenactiviteiten college zijn afgehandeld 

en worden afgevoerd van de lijst. Hetzelfde geldt voor de moties Buurtgroen Zelf Doen, Kringloop 

Bouwmaterialen en Vlinders en Bijen. 

 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00

