
POLITIEK FORUM 6 december 2016 
 

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen 
 

4. Actualisatie bomenbeleid  
Het verzoek aan de raad is het Bomenbeleidsplan 2017 Leiderdorp vast te stellen en het 
Bomenbeleidsplan Leiderdorp in te trekken. Ter besluitvorming in de raad van 12 december 
2016.  

 inspreker de heer Paul Lucardie namens de bewoners van Lisdoddekreek 14-40 (even 
nummers) en Pijlkruidkreek 2-20 (even nummers). 

 
5. Begrotingswijziging 

De vraag aan de raad is de begrotingswijziging voor het jaar 2016 vast te stellen, 
kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit en 
investeringskredieten beschikbaar te stellen voor € 2.786.124, kredieten af te voeren voor  
€ 2.208.493 en in te stemmen met de wijziging van enkele kredietomschrijvingen. Ter 
besluitvorming in de raad van 12 december 2016. 

 
6. Bestemmingsplan Driegatenbrug 

In dit voorstel is de vraag aan de raad om het gewijzigde bestemmingsplan Driegatenbrug en 
de nota zienswijzen vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 12 december 2016.  
 

7. ROC locatie Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)  
Het verzoek aan de raad is akkoord te gaan met de ontwikkeling van een woongebied met 
circa 180 woningen aan de Leidsedreef 4-5 conform het stedenbouwkundig plan d.d. 27 
oktober 2016 en deze ontwikkeling toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor een 
verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is. Ook het beeldkwaliteitsplan voor 
deze ontwikkeling wordt voorgelegd. Ter besluitvorming in de raad van 12 december 2016.   
 

8. Alecto beschikbaar stellen exploitatiebijdrage 
De vraag aan de raad is om een bedrag van € 98.090 beschikbaar te stellen voor de 
(gedeeltelijke) dekking van de tienjaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan L.S.C. Alecto en deze 
kosten te dekken uit de algemene reserve. Ook wordt voorgesteld de eenmalige 
afschrijvingskosten van € 59.756 voor het afboeken van de verlichting bij Alecto te dekken uit 
de algemene reserve en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. Ter 
besluitvorming in de raad van 12 december 2016.  

 
9. Brief Leidse Ring Noord, op verzoek van het CDA  

Brief van het college aan de raad over de uitvoering van motie 1A over de Leidse Ring Noord. 
Verzoek van het CDA om deze brief tijdens het Forum te bespreken.  

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting 

 
 



 
 
Leiderdorp, 21 november 2016 
namens het presidium, 
 
mw. J.C. Zanting, griffier  


