
 POLITIEK FORUM 12 MAART 2018

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter: Ed Grootaarts

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Van der Valk Boumanweg 236 Ontwikkeling zorgvilla, vvgb en exploitatieovereenkomst
Het verzoek aan de raad is de ontwikkeling van een zorgvilla op de locatie Van der Valk 
Boumanweg 236 bestaande uit een op de kavel nieuw te realiseren bouwvolume met 8 
wooneenheden en souterrain met gemeenschappelijke ruimten en splitsing van de bestaande 
villa in twee wooneenheden vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 19 maart 2018.
Technische vragen D66 en CDA
Insprekers: namens eigenaren en omwonenden

5. Bouwplannen ACL Hoofdstraat en krediet Brugwachtersonderkomen
De vraag aan de raad is akkoord te gaan met de ontwikkeling van twee bouwplannen 
bestaande uit woningen en een brugwachtersonderkomen aan de Hoofdstraat. Tevens wordt 
de raad gevraagd in te stemmen met de concept exploitatieovereenkomsten en een krediet 
beschikbaar te stellen voor het brugwachtersonderkomen. Ter besluitvorming in de raad van 
19 maart 2018. 
Technische vragen LPL en D66
Inspreker: omwonende

6. Project Driemaster Ontwikkeling, vvgb en exploitatieovereenkomst
De vraag aan de raad is in te stemmen met de ontwikkeling van de Driemaster, de afwijking 
van het parkeerbeleidsplan ten behoeve van de pilot “Tiny Houses”, de grondexploitatie en 
het beeldkwaliteitsplan. Ter besluitvorming in de raad van 19 maart 2018.
Technische vragen D66

7. Welstandsnota Leiderdorp 2016 vaststelling 1e wijziging
Het verzoek aan de raad is de Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging vast te stellen. 
Ter besluitvorming in de raad van 19 maart 2018.
Technische vragen LPL en D66

8. Verordening duurzaamheidslening
Het verzoek aan de raad is om de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen 
gemeente Leiderdorp 2017, 1ste wijziging vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 19 
maart 2018. 
Technische vragen D66

9. Motie smartphones
Naar aanleiding van de raad van 19 februari 2018 opnieuw geagendeerd door D66.

10. Speelruimteplan 2013 – 2022 Analyse en evaluatie 
Brief van het college d.d. 5 februari 2018. Op verzoek van het CDA geagendeerd. Het CDA wil 
graag met de andere facties van gedachten wisselen over de ingeslagen weg bij de uitvoering 
van het speelruimteplan. 

11. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 14 maart 2018



Voor het innemen van formele standpunten in het AB van de gemeenschappelijke 
regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking plaats aan de 
hand van de ambtelijke annotatie in het politiek forum of de raad. Agenda en stukken via 
website HR http://www.hollandrijnland.nl/vergaderingen/algemeen-bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting

Leiderdorp, 26 februari 2018
namens het presidium,

mw. J.C. Zantingh, griffier
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