
Raadsvergadering 4 februari 2013 

Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Vaststellen Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage  

In dit voorstel is de vraag het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage vast te stellen. 
 

5. Bestemmingsplan W4 
De vraag aan de raad is de nota zienswijzen, een aantal wijzigingen in Toelichting, 
Verbeelding en Regels bestemmingsplan W4 vast te stellen en geen exploitatieplan vast te 
stellen bij bestemmingsplan W4.  
 

6. Sporten & Bewegen 2013-2017 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de nota Sporten & Bewegen 2013-2017 vast te stellen.  
 

7. Motie Samenwerking op het gebied van sport in de Leidse regio 
De werkgroep Leidse regioraden biedt deze motie over sportvoorzieningen en bijbehorende 
notitie aan ter bespreking in de betrokken raden. Met de motie roepen de raden in de Leidse 
Regio hun college op te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken op 
gebied van sportvoorzieningen.  
 

8. Begroting OBSG 2013 
Sinds de oprichting van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) 
Leiderdorp in 2007 biedt het openbare schoolbestuur zijn begroting ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad aan.  
 

9. Woonvisie Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’ 
In deze woonvisie is het beleid op het gebied van wonen voor de periode tot 2020 vastgelegd. 
De vraag aan de raad is deze visie vast te stellen. 
 

10. Ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 
Holland Rijnland heeft de (ontwerp) huisvestingsverordening Holland Rijnland vrijgegeven 
voor inspraak. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid om tot 22 februari 2013 te reageren 
De vraag aan de raad is de (concept)-reactie vast te stellen. 

 
11. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013 

Door middel van deze verordening de kaders en procedures vaststellen voor het verstrekken 
van individuele voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.  

 
12. IBO vorm en kaders voor Ruimtelijke en Maatschappelijke structuurvisie 

Op 3 december 2012 heeft de raad de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld. De 
uitgezette koersen worden uitgewerkt in een Ruimtelijke en een Maatschappelijke 
structuurvisie. Vraag aan de raad is de IBO vorm en kaders vast te stellen per fase van het 
planproces voor de maatschappelijke en de ruimtelijke structuurvisie. 
 

13. Transformatie naar wonen  Elisabethhof 1 ( Astellas) 
In dit voorstel is de vraag aan de raad transformatie naar woningbouw mogelijk te maken om 
leegstand van een pand te voorkomen.  

 
 
 



14. Uitgangspunten subsidiebeleid 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de uitgangspunten subsidiebeleid vast te stellen.  
 

15. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
In dit voorstel is de vraag de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Leiderdorp 
2013 vast te stellen.  
 

16. Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 2013 
De huidige Wegsleepverordening is gewijzigd, aangezien Leiderdorp met 
een ander bergingsbedrijf is gaan werken. Vraag aan de raad is deze vast te stellen. 
 

17. Begrotingswijziging 1-2013 
Met deze eerste begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de jaren       
2013-2016 bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

 verwerking septembercirculaire 2012 algemene uitkering 

 verwerking afsluiten krediet nieuwbouw gemeentehuis 

 verhoging participatiebudget 2013 
 

18. Controleverordening gemeente Leiderdorp 2013 
In dit voorstel is de vraag de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de 
inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leiderdorp vast te stellen.  
 

19. Benoemen van een accountant voor de jaren 2013 en 2014 
In dit voorstel is de vraag Ernst & Young Accountants te benoemen als accountant voor de 
controle van de jaarrekening voor de jaren 2013 en 2014 met de optie deze periode met twee 
maal één jaar te verlengen.  
 

20. Lijst van toezeggingen  
 

21. Ingekomen stukken  
 

22. Sluiting 
 

 
 
Leiderdorp, 24 januari 2013 
De voorzitter van de raad, 

 
 
 

Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 
 


