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1. Mededelingen: 
 

 Wethouder Wassenaar vraagt om een agendapunt toe te mogen voegen aan de raad 
van 7 december. Het betreft een Verklaring van geen bedenkingen voor een perceel 
aan de Boomgaardlaan. 

 Toekomstvisie Leidse Regio 
Bob Vastenhoud koppelt namens de klankbordgroep de stand van zaken terug, hij 
roept iedereen op 9 december naar de radenbijeenkomst Leidse Regio te komen. Het 
college zal voor 9 december haar standpunt in een brief aan de raad verwoorden. Het 
presidium zal bespreken wanneer raadsbreed over de Toekomstvisie Leidse Regio 
gesproken zal worden. 

 
2. Verordening Bedrijven Investeringszone Baanderij 2016-2020 

Doel van dit voorstel is het mogelijk maken van de ambitie van de ondernemers van de 
Baanderij om een BIZ op te richten ter uitvoering van activiteiten die zijn gericht op het 
bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische 
ontwikkeling van de Baanderij. In algemene zin staat het Forum positief tegenover het 
instellen van een BIZ. Op een vraag vanuit het Forum antwoordt het college dat deze 
investeringszone niet los staat van de Ruimtelijke Structuurvisie, over vijf jaar wordt deze BIZ 
weer tegen het licht gehouden en vindt een nieuwe afweging plaats. Wat betreft de vragen 
over draagvlak en oneerlijke lastenverzwaring verwijst het college naar wat de wet op dit 
gebied zegt. Het college ziet geen problemen in het in eigendom hebben van een gebouw aan 
de Touwbaan en het instellen van deze BIZ. D66 maakt zich zorgen over de privacy bij de 
inzet van camera’s. Het college geeft aan dat het straks aan bedrijven is om binnen de 
geldende regels gebruik te maken van camera’s.  
De raad neemt op 7 december een besluit over de BIZ Baanderij. 
 

3. OBSG Begroting 2015 en jaarverslag 2014 
             Het Forum spreekt opnieuw zijn zorgen uit over de situatie van de OBSG. Het college geeft  
             aan dat de OBSG in gesprek is met meerdere partijen om tot samenwerking te komen. 

Goedkeuring van het jaarverslag is geen probleem voor het Forum, zowel VVD als LPL  
beraden zich nog over goedkeuring van de begroting. 
De raad neemt op 7 december een besluit. 
 

4. Vaststellen Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp 
Doel van dit voorstel is een ruimtelijke structuurvisie met een planhorizon tot 2035 vast te 
stellen, met daarin een beschrijving van de ruimtelijke structuur en de hoofdlijnen van het 
ruimtelijk beleid van de gemeente Leiderdorp. Het Forum vindt de Structuurvisie een helder 
stuk, van waaruit de raad in de komende jaren zijn taak kan vervullen. Punten van aandacht 
zijn duurzame energievoorziening (windmolens?), activiteitenlocatie (Houtkamp, Bloemerd?), 
Baanderij, kinderboerderij, Winkelhof en sportaccommodaties. Het college komt schriftelijk 
terug op de vraag wanneer de nota sociale woningbouw richting raad komt. De burgemeester 
zegt toe binnen een half jaar het evenementenbeleid in kaart te brengen. 
De raad spreekt zich op 7 december uit over de structuurvisie. 

 
5. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2016 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de geactualiseerde belastingverordeningen 2016, in 
voorkomende gevallen met inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen: 

 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016 en 
reinigingsrechten 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 



 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 
Het college komt voor de raad van 7 december met een voorstel om de verstrekking van een 
gehandicaptenparkeerplaats kostendekkend te maken. Ook laat het college weten waarop het 
tarief berust voor het luiden van de klok zoals genoemd in de Verordening op de 
lijkbezorgingsrechten. GrL dringt aan op het terugbrengen van de afvalstoffenheffing door het 
beter scheiden van afval te belonen. LPL sluit zich hierbij aan. Het college werkt in het kader 
van een motie hierover uit de begrotingsraad aan een voorstel. GrL vindt ook bijval van LPL 
voor het beter in kaart brengen van het hondenbezit in Leiderdorp, om zo de inkomsten van 
de hondenbelasting te vergroten.Het college zal de raad informatie toezenden over de 
opbouw van de OZB-tarieven. Op 7 december besluit de raad over de 
belastingverordeningen. 
 
 

6. Holland Rijnland 7
e
 wijziging gemeenschappelijke regeling 

Vraag aan de raad is in te stemmen met deze wijziging die voortvloeit uit de besluitvorming in 
het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015 en uit het proces rond #Kracht 15. De regeling wordt 
bovendien herzien op de onderdelen die als gevolg van wetswijzingen aanpassing behoeven. 
Op verzoek van de VVD zal het college de raad informeren over het hoe en waarom en de 
uitwerking van deze aanpassing. Dit voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 7 
december. 
 
 


