
Vragenronde en mededelingen 
Er zijn raadsvragen gesteld over Ommedijk, Antidiscriminiatievoorziening, Speelplaatsen, 
Monumentenbeleid, Onderwijs, Schatkistbankieren, afsluiting Achthovenerweg en stroomvoorziening 
gemeentehuis. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem (RIS): 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/2-juli/19:30. 

 
 

Benoeming de heer Koster als burgerraadslid voor BBL 
De raad benoemt de heer Koos Koster als burgerraadslid voor BBL. 

 
Gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-2016 
Mevrouw Aarts spreekt namens Wereldhave in op dit punt. Haar inspraakreactie staat in het RIS bij 
het agendapunt Detailhandelsbeleid. 
De raad stelt het gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-2016 vast. Dat betekent: 

- De huidige bestemming van Winkelhof, Santhorst en Oranjegalerij blijft in stand. 
- Naast de huidige bestemming van de Baanderij als opvanglocatie voor perifere detailhandel 

wordt 4.000 m2 in genoemde branches van detailhandel met een ondergrens van 1.000 m2 
per bedrijf toegestaan. 

- Naast de huidige bestemming van WOOON worden speciaalzaken gericht op het thema 
‘woninginrichting’ kleiner dan 1.000 m2 toegestaan. 

- De locatie hoek Ericalaan – Willem Alaxanderlaan naast het zwembad is een ontwikkellocatie 
waar de mogelijkheid wordt gecreëerd voor de vestiging van een supermarkt, maximaal 1.500 
m2. 

CDA en PvdA stemmen niet in met het laatste beslispunt. 
 

Bestemmingsplan de Hoven 
De raad stemt in met bestemmingsplan de Hoven. Dit  is opgesteld ter vervanging van de 
bestemmingsplannen voor Voorhof, Binnenhof, Buitenhof en Leyhof. Het plangebied van de Hoven 
betreft bestaand stedelijk gebied. Het doel van het 
 bestemmingsplan is de bestaande situatie opnieuw te voorzien van een passende juridisch-
planologische regeling.  

 
Benoeming bestuurslid Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp 
De raad benoemt de heer R. Hoekstra als lid van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap 
(OBSG) Leiderdorp.  
 
De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2012 en de bijbehorende specifieke 
Kredietaanvragen 
De GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere onderbouwing van het nog vast te stellen 
jaarverslag van de gemeente. De raad stelt de GIG vast, de financiële consequenties worden 
meegenomen in de begroting. 

 
Jaarverslag 2011 
De raad stelt het Jaarverslag 2011 vast en stemt in met de resultaatbestemming, waarmee budgetten 
van 2011 worden overgeheveld naar 2012. 

 
Begrotingswijziging 1, boekjaar 2012 
In november 2011 is de begroting 2012-2015 vastgesteld in de raad. Deze begroting wordt nu voor de 
eerste maal bijgesteld zodat het verwachte saldo weer actueel is. De raad stelt de wijziging vast 

 
Financiële Kadernota 2013-2016 
De raad neemt kennis van de Kadernota en doet richting college een aantal suggesties voor het 
opstellen van de begroting 2013-2016. CDA/PvdA/BBL houden een motie voor het behoud van de 
conciërgefuncties op basisscholen aan tot de begrotingsraad. 

 
Nota reserves en voorzieningen 2012 
De raad stelt de nota reserves en voorzieningen 2012 vast. 



 
In ons beeldverslag kunt u per agendapunt alles wat besproken is terugkijken en 
luisteren. 

 
 
 

 


