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20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Bestemmingsplan Hoofdstraat Does 
De vraag aan de raad is het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat Does’ gewijzigd vast te stellen en 
af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan.

5. Bestemmingsplan Hoofdstraat 213-219 
De vraag aan de raad is het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 213-219’ gewijzigd vast te stellen 
en af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan.

6. Afgeven verklaring van geen bedenkingen - Nieuwe woning op perceel Boomgaardlaan 2
Vraag aan de raad is een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor 
het verlenen van omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning op 
het perceel Boomgaardlaan 2, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als definitieve 
verklaring te beschouwen en geen exploitatieplan vast te stellen.

7. Gebiedsvisie Baanderij Nota van Uitgangspunten
Het verzoek aan de raad is de Uitgangspuntennotitie Gebiedsvisie  Baanderij  dat als kader 
dient voor het opstellen van de Gebiedsvisie De Baanderij vast te stellen. Ter besluitvorming 
in de raad van 1 juli 2019.

8. Zienswijze regionaal risicoprofiel VRHM
De vraag aan de raad is in te stemmen met de door het bestuur van de veiligheidsregio 
voorgestelde prioriteiten en extra aandacht te vragen voor A4, Kwetsbare objecten en 
verscherping van risico’s met een hoge impact. De vraag aan de raad is de zienswijze over te 
brengen aan het dagelijks bestuur van de VHRM.

9. GEANNULEERD Jaarverslag en jaarrekening 2018 
In verband met vertraging jaarstukken.

10. 1e Bestuursrapportage
De vraag aan de raad is de begrotingswijziging voor het jaar 2019 inzake de 1ste 
bestuursrapportage vast te stellen, kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 
3.244.366 en kredieten af te voeren resp. naar voren te halen voor een bedrag van € 
3.226.000.

11. Financiële Kadernota 2020-2023
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2020-2023 en daarmee de uitgangspunten 
voor de begroting 2020 en het meerjarenbeeld vast te stellen.



12. Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
Ter besluitvorming in de raad van 1 juli 2019. 

a) RDOG 
b) Omgevingsdienst West-Holland ODWH 

13. GEANNULEERD EN VERZET NAAR 2 SEPTEMBER 2019
Bespreking ingekomen brief 1: Jaarverslag 2018 WMO adviesraad Leiderdorp 
Op verzoek van de LPL met als bespreekdoel: een belangrijk onderwerp dat de discussie 
verdient.

14. Bespreking ingekomen brief 39: brief van het college over Jeugdhulp Leidse Regio – 
conceptversie Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugdhulp.
Op verzoek van de LPL met als bespreekdoel: een belangrijk onderwerp dat de discussie 
verdient.

15. Rondvraag

16. Vaststellen verslag Politiek Forum 13 mei 2019

17. Sluiting

Leiderdorp, 27 mei 2019
namens het presidium,

B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier
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