
POLITIEK FORUM 22 mei 2017 
 

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen 
 

4. Beëdiging burgerraadsleden L.I. van Es (D66) en J.E.P.M. Zuidervaart-van Steijn (LPL) 
Beide dames leggen de belofte af 
 

5. Amaliaplein, coördinatieregeling bestemmingsplan Amaliaplein/Oude Dorp en 
omgevingsvergunning Lidl en vaststellen beeldkwaliteitsplan 
Vraag aan de raad is de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 
ordening van toepassing te verklaren voor het project Amaliaplein en de 
beeldkwaliteitsparagraaf voor de ontwikkeling vast te stellen als toetsingskader voor 
redelijke eisen van welstand voor dit project. Ter besluitvorming in de raad van 29 mei 2017. 
Op 10 mei van 19.00 – 19.30 is er een toelichting voor raadsleden en gelegenheid tot vragen 
stellen, gevolgd door een inloopinformatieavond voor inwoners. 
 

6. Scenario-onderzoek afvalscheiding hoogbouw 
Het verzoek aan de raad is om scenario 1 uit het rapport “Resultaten onderzoek 
toekomstscenario's afvalinzameling hoogbouw Leiderdorp" aan te wijzen als het 
voorkeursscenario, het college opdracht te geven om gemeentelijk grondstoffenbeleid te 
formuleren en te onderzoeken in welke mate de afvalstoffenheffing verlaagd kan worden. 
Ter besluitvorming in de raad van 29 mei 2017. 

 
7. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2017 

De vraag aan de raad is de GIG2017 (mutatiedatum 24-04-17) inclusief bijbehorende 
grondexploitaties en financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader 
voor de ruimtelijke projecten. Ter besluitvorming in de raad van 29 mei 2017. 
Raadsleden kunnen technische vragen stellen in de werkgroep Financiën van 11 mei 
 

8. Bomenbeleidsplan 
Insprekers: 
- mevrouw Bea Hoogheid namens Bomenbond Rijnland 
- de heer Rob Zuidam, inwoner Leiderdorp 
- mevrouw Jolanda Ginjaar, namens het Groenoverleg 
- de heer Paul Lucardie, namens de inwoners Lidsdoddekreek enz. 
In het voorstel wordt de raad gevraagd het bomenbeleidsplan 2017 Leiderdorp vast te 
stellen. Ter besluitvorming in de raad van 29 mei 2017. 
 

9. Verordening duurzaamheidslening 
Het verzoek aan de raad is om de verordening Duurzaamheidslening Leiderdorp 2017, de 
Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 vast 
te stellen en de Regeling duurzaamheidslening Leiderdorp 2012 in te trekken. Ter 
besluitvorming in de raad van 29 mei 2017. 
 
 
 
 
 



10. Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Leiderdorp 2015 
Het verzoek aan de raad is om de verordening tot wijziging van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 vast te stellen, deze wijzigingsverordening 
geconsolideerd op te nemen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 
2015 en de verordening als zodoende te publiceren. Ter besluitvorming in de raad van 29 
mei 2017. 

 
11.  Zienswijzen concept begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen*: 

 Ter besluitvorming door de raad op 29 mei 2017. 
 
a) Holland Rijnland 
b) Veiligheidsregio Hollands Midden 
 

12. Rondvraag 
 

13. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 8 mei 2017 
namens het presidium, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier  
 
 
 
 
 

 

 
* Gemeenschappelijke regelingen (GR) – de procedure afspraken m.b.t.  zienswijzen 
ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen (presidium 1 april 2011) 
Het tijdpad voor het indienen van een zienswijze leidt er toe dat de route “bespreking in het Politiek 
Forum en besluitvorming door de raad” niet altijd niet haalbaar is. Daarom heeft het presidium op 1 
april 2011 afspraken gemaakt over de manier waarop we deze behandelen. 
 
Voor de begrotingen van: Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland, Veiligheidsregio, 
RDOG, SP’71: 
 

1.  Na ontvangst/binnenkomen ontwerpbegroting vraagt de griffie een schriftelijk advies in de 
vorm van een oplegnotitie en een concept zienswijze aan de accounthouder (cc college van 
B&W). De griffie zorgt voor plaatsing op de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de raad 
met vermelding dat een oplegnotitie en concept zienswijze zijn aangevraagd;  
 

2. Aan de hand van de oplegnotitie bespreking in het politiek forum/raad 
 

3. De griffie zorgt voor de (tijdige) verzending naar de GR. Als er sprake is van een deadline en 
het politiek forum is akkoord dan kan de zienswijze na het politiek forum verzonden worden. 
De verzonden zienswijze komt vervolgens op de LIS van de eerstvolgende raad. De raad stelt 
de LIS vast en daarmee ook de verzonden zienswijze. 
 

 


