
AGENDA RAAD 2 maart 2020

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Benoeming en beëdiging raadslid Van Noort 

4. Benoeming burgerraadslid Mentink

5. Mededelingen

6. Vragenronde  
 Raadsvraag 2020-003 GL Kaderbesluit Leidse Ring Noord

7. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding 
opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid 
van Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt 
bekrachtigd en is ook pas opgeheven als de raadsvergadering daartoe besluit.

8. Baanderij 
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met scenario 2 als ontwikkelrichting voor de nog 
verder op te stellen gebiedsvisie.

9. Bestemmingsplan Zijldijk 41 – Logeerhuis
Het verzoek aan de raad is het bestemmingsplan ‘Zijldijk 41 – Logeerhuis’ overeenkomstig de 
ambtelijke wijziging gewijzigd vast te stellen en af te zien van vaststelling van een 
exploitatieplan.

10. Coördinatiebesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. het gemeentehuis 
Het verzoek aan de raad is de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor het project herinrichting Simon 
Smitweg. 

11. Sportnota
Het verzoek aan de raad is de sport- en beweegnota 2020 Een brede basis voor sporten en 
bewegen vast te stellen.

12. Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021
Het verzoek aan de raad is het Programmaplan zorgaanbod vanaf 2021 vast te stellen.

13. Begrotingswijziging 2 202 Servicepunt71 (stukken volgen)

14. Vrijval oude VZ IBOR t.b.v. baggerwerkzaamheden 2020 (stukken volgen)

15. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
Het verzoek aan de raad is het overzicht moties en toezeggingen vast te stellen en akkoord te 
gaan met de afdoeningswijze zoals verwoord in de toelichting. Het volledige overzicht van 
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moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken en tevens  gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

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

17. Vaststellen besluitenlijst raad 27 januari 2020

18. Sluiting

Leiderdorp, 3 februari 2020

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

2

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

	AGENDA RAAD 2 maart 2020

