
POLITIEK FORUM 10 december 2018

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Kerkgebouw Heelblaadjespad 1
Geagendeerd n.a.v. de collegebrief van 6 november 2018. Ontwikkelaar PLUIS Participatie 
Groep BV heeft een principeverzoek aan het college gedaan in de vorm van een 
stedenbouwkundige schets. Het college wil dit principeverzoek in een vroeg stadium aan het 
politiek forum voorleggen. 
Er hebben zich  insprekers aangemeld.
Technische vragen CU-SGP, GrL, PvdA  

5. Actualisatie belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2019
Het verzoek aan de raad is de geactualiseerde belastingverordeningen 2019, in de 
voorkomende gevallen met inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen. 
Ter besluitvorming in de raad van 17 december 2018.
Technische vragen VVD, CDA

6. Laatste begrotingswijziging 2018
De vraag aan de raad is de laatste begrotingswijziging van 2018 vast te stellen en kennis te 
nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. Ter besluitvorming in de raad 
van 17 december 2018. 
Technische vragen GrL

7. Delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan, dan wel daarvan 
af te zien, bij een wijzigingsplan, uitwerkingsplan en 'kruimelomgevingsvergunning' 
De vraag aan de raad is om de bevoegdheid van de raad als bedoeld in artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), om voor een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro 
respectievelijk artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening een exploitatieplan vast te 
stellen, dan wel daarvan af te zien, te delegeren aan burgemeester en wethouders in 
genoemde gevallen. Ter besluitvorming in de raad van 17 december 2018. 
Technische vragen CDA, GrL

8. Uittreden uit Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
De vraag aan de raad is op grond van artikel 1 en 26 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen en artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-
Zuid, A16 en A4, per de dag na bekendmaking van dit besluit uit te treden als deelnemer aan 
de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4. Ter 
besluitvorming in de raad van 17 december 2018. 

9. Vervangen Driegatenbrug
Het verzoek aan de raad is de benodigde financiën voor de vervanging van de Driegatenbrug, 
een bedrag van € 1.355.040,-, beschikbaar te stellen. De raad neemt op 17 december 2018 
een besluit. 



10. Rondvraag

11. Sluiting

Leiderdorp, 26 november 2018
namens het presidium,

mw. M.C. Burger, plv raadsgriffier
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