
POLITIEK FORUM 5 september 2016 
 

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen 
 

4. Uitbreiding Leo Kannerschool 
Het college heeft ingestemd met een verzoek van de Leo Kannerschool om in het 
leegstaande gebouw aan de Touwbaan 42 te starten met een vorm van voortgezet 
onderwijs. Omdat de financiering hiervan de totale lasten van de begroting doet stijgen legt 
het college het dekkingsvoorstel voor aan de raad. Besluitvorming raad: 12 september 2016. 

 
5. Beschikbaar stellen (voorbereidings)krediet Leyhof 

Vraag aan de raad is een voorbereidingskrediet van totaal 100.000,- euro beschikbaar te 
stellen voor het project “de Leyhof”. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de huidige 
begroting. De raad beslist op 12 september 2016. 
 

6. Gebiedsvisie Lage Zijde en krediet 
Vraag aan de raad is de Nota van Beantwoording en de Gebiedsvisie Lage Zijde vast te stellen 
en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Besluitvorming raad: 12 september 2016. 
 

7. Polder Achthoven, beschikbaar stellen krediet 
Vraag aan de raad is het uitvoeringskrediet Polder Achthoven te verhogen met 135.000,-  

               euro en akkoord te gaan om deze verhoging te dekken door middel van het overige budget  
               van de Boterhuispolder in te zetten voor de herinrichting van de Polder Achthoven.  
               Besluitvorming raad: 12 september 2016. 

 
8. Uitvoeringsprogramma gebiedsvisie A4-zone 

De vraag aan de raad is het Uitvoeringsplan Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp d.d. 16 
augustus 2016 vast te stellen, met als belangrijkste punten: 
- het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone A4-zone Leiderdorp 
- een prijsvraag voor een nieuwe naam voor het gebied 
- uitvoering Actielijn C (doelgerichte aankooplocaties) van de Retailvisie Leidse Regio 
- het faliciteren van nieuwe ondernemers die passen binnen de gebiedsvisie. 
Besluitvorming raad: 12 september 2016. 

 
9. Vaststellen cultuurnota 

Vraag aan de raad is de cultuurnota en de (meerjarige) begrotingwijziging uit de reserve 
kunst en cultuur vast te stellen. Besluitvorming raad: 12 september. 

 
 
 
 



10. Toekomstvisie Leidse Regio, concept zienswijze raad 
De klankbordgroepleden aangevuld met vertegenwoordigers van de overige fracties hebben 
een oplegnotitie gemaakt. Het is de bedoeling aan de hand van de discussie in het Forum een 
zienswijze op te stellen voor bespreking in de raad van 12 september.  

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 

 
 

Leiderdorp, 22 augustus 2016 
namens het presidium, 
 
mw. J.C. Zanting, griffier 
 
   


