
  CONCEPT POLITIEK FORUM 23 maart 2020

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

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

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Beëdiging burgerraadslid Mentink (VVD) en Verheggen (LPL)
De voorzitter beëdigt de heer Tom Mentink tot burgerraadslid voor de VVD en de heer Henri 
Verheggen tot burgerraadslid voor de LPL.

5. Verordening naamgeving en nummering  (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp
Het verzoek aan de raad is het vaststellen van de Verordening naamgeving en nummering 

              (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp en het intrekken van de Verordening 
              Adresnaamgeving en- nummering 2015 gemeente Leiderdorp. Ter besluitvorming in de raad 
              van 30 maart 2020.

6. Heelblaadjespad 1 vaststellen randvoorwaarden en coördinatieregeling 
Het verzoek aan de raad is de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het 
beeldkwaliteitsplan vast te stellen als kader voor het bestemmingsplan en de 
coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Ter besluitvorming in de raad van 30 maart 
2020.

7. Achthovenerweg 51 verbouw wagenschuur tot 2 woningen Vvgb  
Het verzoek aan de raad is een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
het verbouwen van de rijksmonumentale wagenschuur op het perceel Achthovenerweg 51 
tot 2 woningen. Ter besluitvorming in de raad van 30 maart 2020.

8. Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020
Het verzoek aan de raad is de Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020 vast te 
stellen. Ter besluitvorming in de raad van 30 maart 2020.

9. BSGR wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland 
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met de door het bestuur van de Belasting 
Samenwerking Gouwe Rijnland, verder te noemen BSGR voorgestelde wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking  Gouwe-Rijnland 2020-2. Ter 
besluitvorming in de raad van 30 maart 2020.

10. Budgetoverheveling van 2019 naar 2020 
De vraag aan de raad is in te stemmen met een budgetoverheveling van 2019 naar 2020 en 
de begrotingswijziging hiermee vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 30 maart 
2020. 

11. Rondvraag



12. Vaststellen verslag Politiek Forum 17 februari 2020

13. Sluiting

Leiderdorp, 9 maart 2020
namens het presidium,

B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier
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