
Raadsvergadering 14 mei  2012 

 
Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
 
 
Agenda: 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
3a. Beslissing op bezwaar onttrekken openbaarheid Ockenrode 

Op 10 oktober 2011 heeft de raad besloten een gedeelte van de Ockenrode aan de 
openbaarheid te onttrekken. Tegen dit besluit zijn zes bezwaarschriften ingediend. In dit 
voorstel is de vraag de bezwaarden 1 t/m 5 ontvankelijk te verklaren, bezwaarde 6 niet 
ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit onder aanvulling met een nadere motivering 
in stand te laten.  

 
4. Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 

Vraag aan de raad is de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan vast te stellen 
 

5. Vaststelling bestemmingsplan N446A 
In dit voorstel is de vraag aan de raad een actueel bestemmingsplan voor de provinciale weg 
N446A vast te stellen waarbinnen de provinciale weg Duurzaam Veilig kan worden ingericht.  
 

6. Bouwverordening Gemeente Leiderdorp 2012 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Bouwverordening Gemeente Leiderdorp 2012 vast 
te stellen. 

 
7. Regeling Duurzaamheidslening 2012 

Deze regeling biedt een toetsingskader waarmee de aanvrager kan onderzoeken of hij al dan 
niet in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening.  

 
8. Duurzaamheidsagenda 

Het bij elkaar brengen van alle beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid 
teneinde de milieukwaliteit ten minste te laten voldoen aan het wettelijk minimum en ter 
verbetering van de leefomgeving. De raad stelde de behandeling van dit punt op 2 april jl. uit 
naar de volgende raadsvergadering, omdat een wijzigingsvoorstel van GroenLinks nog 
getoetst moet worden op uitvoerbaarheid. De reactie van het college is bijgevoegd.  
 

9. Onderwijsvisie 2012 
In dit voorstel is de vraag de onderwijsvisie 2012 vast te stellen en akkoord te gaan met het 
starten van de volgende fase in de bouwvoorbereiding Brede School Voorhof die zal leiden tot 
definitieve besluitvorming over het project Kindcentrum Voorhof begin 2013. 
 

10. Vaststellen Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2012 
De bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening over slopen vervallen en daarom dient 
de Legesverordening te worden aangepast.  

 
11. Brief Inspectie Leefomgeving en Transport over uitvoering asbesttaken 

Het college zal de vragen die in de Commissie Ruimte van 24 april zijn gesteld voor de raad 
beantwoorden. Bijlage: beantwoorde commissievraag. 



 
12. Afrekening fractiegelden 2011 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de verantwoording van de raadsfracties over de 
besteding van hun fractiegelden 2011 voor kennisgeving aan te nemen 
 

13. Lijst van toezeggingen  
 

14. Ingekomen stukken  
 

15. Sluiting 
 

 
 
Leiderdorp, 26 april 2012 
De voorzitter van de raad, 

 
 
 

Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 
 


