
RAAD 15 juni 2015 

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA (o.v.b. uitkomsten Politiek Forum 8 JUNI 2015) 
Voorzitter : Laila Driessen 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 

 raadsvraag 4 (uit raad 11 mei jl.) GrL over BOA’s beantwoord 

 raadsvraag 5 (uit raad 11 mei jl.) GrL over LAB071 oplossingsrichtingen beantwoord 

 raadsvraag 6 (uit raad 11 mei jl.) GrL over opvang illegalen regio beantwoord 

 raadsvraag 1 GrL over toegankelijkheid schuldhulpverlening beantwoord 

 raadsvraag 2 D66 over inzamelpunten voor plastic beantwoord 

 raadsvraag 3 PvdA over legen van ondergrondse containers beantwoord 

 raadsvraag 4 VVD over opladen elektrische voertuigen beantwoord 

 raadsvraag 7 CDA Leiderdorpse enquête beantwoord 

 raadsvraag 8 GrL over payrolling beantwoord 
 
 

4. Mededelingen 
 

5. LAB071 
In dit voorstel is de vraag aan de raad een aantal maatregelen vast te stellen met als doel het 
realiseren van gezamenlijke ambities en een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een 
betere interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie.  
Voor meer achtergrondinformatie bij bijlage 1 Validatie van de Oplossing LAB071 en de  
Reactienota Oplossing LAB071: http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-
bereikbaar/projecten/verkenning-bereikbaarheid-leidse-agglomeratie/documenten/ 
 

6. Transformatie Informatiecentrum A4 (verzoek van college dit agendapunt van de agenda af 
te halen) 
In dit voorstel is de vraag aan de raad een voorbereidingskrediet ad € 200.000,- beschikbaar 
te stellen voor de transformatie van het informatiecentrum. 
 

7. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2015 en de bijbehorende specifieke 
kredietaanvragen 
De vraag aan de raad is de GIG 2015 vast te stellen. 
 

8. Uitvoeringskrediet Polder Achthoven 
In dit voorstel is de vraag aan de raad uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen om het 
definitief ontwerp tot uitvoering te brengen. 
 

9. OBSG begroting 2015 en meerjarenbegroting (aangehouden door politiek forum 8 juni 
2015) 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de begroting 2015 van de Stichting OBSG goed te 
keuren en het bestuur in staat stellen het daarin vastgestelde financiële beleid ten uitvoer te 
brengen. 

 
10. Holland Rijnland vergadering Algemeen Bestuur 24 juni 2015 

Voor het innemen van formele standpunten in de Algemeen Besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking 
plaats in het Politiek Forum en/of de raad. Agenda en stukken beschikbaar via 
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur 
 

 #Kracht15 - Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 

 #Kracht15 - Huisvesting en bedrijfsvoering van Holland Rijnland 

 Jaarrekening 2014 van Holland Rijnland 

 Begroting 2016 

http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-bereikbaar/projecten/verkenning-bereikbaarheid-leidse-agglomeratie/documenten/
http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-bereikbaar/projecten/verkenning-bereikbaarheid-leidse-agglomeratie/documenten/
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur


 Richtlijnen samenstelling Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 

 7e algehele herziening van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 

 Eindevaluatie Uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek 

 Regionale woonruimteverdeling: Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 
 

11. Zienswijzen vaststellen concept begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen 
a. Servicepunt71 
b. Holland Rijnland 
c. Veiligheidsregio Hollands Midden 
d. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
e. Omgevingsdienst West Holland 

 
12. Lijst van toezeggingen en moties 

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen/moties waarvan de deadline aan de orde is: Geen 
 

13. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 12 juni voor 12.00 
uur). 
 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 11 mei  jl. 
 

15. Sluiting 
 

Leiderdorp, 26 mei 2015 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

