
CONCEPT AGENDA RAAD 4 maart 2019

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde  

 Raadsvraag 

4. Mededelingen

5. Verkeerscirculatie Amaliaplein
Op 15 oktober 2018 is het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp door uw 
Raad vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft het College de toezegging gedaan om uw 
Raad gelegenheid te geven om het debat te voeren over de verkeerscirculatie rond het 
Amaliaplein en specifiek de Ericalaan en de Simon Smitweg. Hierna zal het College gevraagd 
worden een besluit te nemen over de verkeerscirculatie.

6. Verhuiscarrousel Sterrentuin aanvullend krediet
De vraag aan de raad is een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het transformeren 
van Sociaal cultureel centrum de Sterrentuin naar een Centrum voor ondersteuning, welzijn 
en kennis, cultuur en educatie.  

7. Integraal Waterketenplan (IWKp)
Het verzoek aan de raad is het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 vast te stellen, 
een structureel jaarlijks krediet beschikbaar te stellen en het investeringskrediet riool 2016 
vrij te laten vallen. 

8. RDOG zienswijze concept Kadernota RDOG 2020
De vraag aan de raad is in te stemmen met de concept zienswijze op de Kadernota 2020 van 
de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Met het geven 
van een zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de programmabegroting 
RDOG HM 2020. 

9. Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2019
De vraag aan de raad is om de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leiderdorp 2019 
vast te stellen en aan de burgemeester de bevoegdheid op te dragen om op te kunnen treden 
op grond van artikel 2:79 ‘Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet’. 

10. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 13 maart 2019 
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
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11. Lijst van toezeggingen

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

12. Ingekomen stukken
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken.

13. Vaststellen besluitenlijst raad 28 januari 2019

14. Sluiting

Leiderdorp, 4 februari 2019

namens de voorzitter van de raad,
dhr. B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier
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