
CONCEPT AGENDA RAAD 28 januari 2019

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Beëdiging dhr. B.A.M. Rijsbergen als griffier
Op 19 november 2018 is de heer B.A.M. Rijsbergen benoemd als griffier. 

3. Vaststellen agenda

4. Vragenronde  

 Raadsvraag 

5. Mededelingen

6. Concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het concept huisvestingsverordening Holland 
Rijnland 2019 en geen zienswijze in te dienen.

7. 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’.

8. Lijst van toezeggingen
- Motie 12 van 9 oktober 2017: Sociale woningbouw De Buit; bij herontwikkeling van de 

locatie De Buit dient 100% van de te bouwen woningen uit sociale woningbouw te 
bestaan, en 
een substantieel deel van die sociale woningbouw dient te bestaan uit kleine 
wooneenheden die geschikt zijn voor jongeren en ouderen. 

- Toezegging 26 van 28 augustus 2017: Omgekeerd inzamelen afval: registratie gegevens bij 
gebruik afvalcontainers. Evaluatie pilotwijken omgekeerd inzamelen volgt in januari 2019. 

- Toezegging 45 van 10 september 2018: Bestemmingsplan Lage Zijde 2018, Het college 
gaat nogmaals in gesprek met de eigenaren over het groen omzomen van het 
bedrijventerrein.

- Motie 26 van 9 juli 2018, Energieopwekking IKEA-terrein.  

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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9. Ingekomen stukken
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken.

10. Vaststellen besluitenlijst raad 17 december 2018

11. Sluiting

Leiderdorp, 7 januari 2019

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