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Vragenronde 
BBL heeft vragen gesteld over laden en lossen Albert Heijn en D66 over brieven kruisingen 
Engelendaal. Vragen en antwoorden kunt u lezen op 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/14-oktober/20:00. Ook het antwoord op de 
commissievragen van de VVD over de WSW vindt u daar. 

 
Actualisatie normenkader accountantscontrole 2013 
De raad stelt het voor de jaarrekening 2013 geactualiseerde Normenkader voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp vast. 

 
Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 
Doel van dit voorstel is het instellen van één brede en integrale adviesraad op het terrein van werk en 
inkomen door het samenvoegen van de bestaande adviesraden. De raad stelt de Verordening Werk 
en inkomen 2014 vast. 
 
Kaderstelling Subsidiering 2015 
Bij de bespreking over de subsidieplafonds 2014 heeft de raad een motie aangenomen om in het 
vervolg de subsidieplafonds bij de begroting vast te stellen. Vooruitlopend op deze vaststelling is de 
vraag aan de raad om kaders mee te geven. Waar wil de raad accenten leggen, welke beleidsdoelen 
verdienen extra aandacht? De fracties hebben hun kaders in een raadsbesluit vastgelegd: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/14-oktober/20:00. GroenLinks en PvdA 
stemmen tegen omdat zij de gestelde kaders te gedetailleerd en in enkele gevallen overbodig vinden. 
D66 stemt tegen punt 3 vanwege de formulering. 

 
Oude Rijnzone ontwikkelstrategie (OSK) 
De raad stemt in met de concept-reactie over de OSK Oude Rijnzone. 
De raad neemt een motie van CDA en BBL aan waarin het college wordt opgeroepen na de definitieve 
overeenkomst met Vliko met een voorstel te komen voor de inzet van middelen en daarbij prioriteit te 
geven aan de herstructurering van de Lage Zijde en een groene herinrichting. De VVD vindt deze 
motie overbodig en voorbarig en stemt tegen. 
 
Grondexploitatie Amaliaplein 
De raad gaat akkoord met de grondexploitatie 'Amaliaplein' als financieel kader van het project. Het 
college verwacht over enkele weken de concept-overeenkomst met de ontwikkelaar rond te hebben. 
Dan vindt communicatie richting omwonenden plaats. 

 
Motie over Onderzoek naar en nemen van maatregelen om ernstige hinder door verkeerslawaai 
terug te dringen 
Omdat tijdens de raad van 23 september jl.  de stemmen staakten komt deze motie opnieuw in 
stemming (art. 32 lid 4 GW). De raad aanvaardt de motie met 10 stemmen voor (D66, CDA ,GrL, en 
PvdA) en 9 tegen (VVD en BBL). Dat betekent dat het college een aantal maatregelen op 
uitvoerbaarheid en effect zal onderzoeken om de geluidshinder op de grootste knelpunten 
(Engelendaal en Persant Snoepweg) terug te dringen. 
 
Motie Voorhoflaan 
CDA en BBL dienen een motie in waarin zij het college oproepen alternatieven te onderzoeken voor 
het terugdringen van de verkeershinder op de Voorhoflaan. De raad neemt de motie aan met 16 
stemmen voor en drie tegen (D66). D66 stemt tegen omdat de raad eerder in IVVP-verband al 
besluiten heeft genomen over de Voorhoflaan en aanpassing van de besluitvorming mogelijk 
consequenties heeft voor het IVVP. 
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Ingekomen stukken 
Vanuit de raad het verzoek om een drietal brieven te agenderen voor bespreking in een 
commissievergadering: 

- Memo evaluatie JOP’s (CDA) 
- Tijdelijke geluidsschermen Vierzicht/Bospoort (CDA) 
- PCSV stand van zaken (D66) 

 


