
 POLITIEK FORUM 15 NOVEMBER 2021

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  

Technische vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan het Politiek Forum indienen voor dinsdag
12.00 uur.

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Beëdiging burgerraadslid de heer Van Nieuw Amerongen

5. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - tracédeel Oude Spoorbaan
De raad wordt gevraagd in aansluiting op het geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord 
het Uitvoeringsbesluit Oude Spoorbaan vast te stellen en in te stemmen met het 
investeringsbudget van €17.800.000 voor de uitvoering van het tracédeel Oude Spoorbaan. 
Ter besluitvorming in de raad van 22 november 2021.

6. Toepassen coördinatieregeling voor het project Leidse Ring Noord
Het verzoek aan de raad is de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren binnen de gemeentegrenzen van Leiderdorp 
t.b.v. de besluiten voor het project Leidse Ring Noord en vast te stellen. Ter besluitvorming in 
de raad van 22 november 2021.

7. Transitievisie Warmte Leiderdorp
Het verzoek aan de raad is de Transitievisie Warmte Leiderdorp vast te stellen. Ter 
besluitvorming in de raad van 22 november 2021.

8. Nieuwe Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022
De raad wordt gevraagd de op 7 juni 2021 vastgestelde 'Verordening Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-2022’ in te trekken en de gelijknamige 
verordening 'Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-
2022’ na bekendmaking met terugwerkende kracht per 14 oktober 2021 in werking te doen 
treden. Ter besluitvorming in de raad van 22 november 2021.

9. 2e Bestuursrapportage 2021
Het verzoek aan de raad is gelet op de 2e bestuursrapportage 2021 de begrotingswijziging 
voor het jaar 2021 vast te stellen, kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld 
van dit besluit en kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 585.805 en 
kredieten te verlagen voor een bedrag van € 341.205. Ter besluitvorming in de raad van 22 
november 2021. 

10. Klankbordgesprek: Nota Parkeren
Het College zou graag in een vroeg stadium hierover met de Raad van gedachten wisselen bij 
de totstandkoming van dit nieuwe beleid.

11. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden

12. Rondvraag 



13. Vaststellen verslag Politiek Forum 11 oktober 2021

14. Sluiting

Leiderdorp, 1 november 2021
namens het presidium,
B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier
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