
POLITIEKE AVOND 2 maart 2015  

 
Kort verslag raad 
 
Vragenronde 
Er zijn negen raadsvragen gesteld. Vragen en antwoorden kunt u lezen op 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/2-maart/20:00. 
 

 Raadsvraag 1: D66 Cameratoezicht Boomgaardlaan  

 Raadsvraag 2: GrL Minimaloket in Leiden  

 Raadsvraag 3: LPL Jeugdwet 

 Raadsvraag 4: CDA Winkelaanbod Santhorst 

 Raadsvraag 5: GrL Vervolgvragen registratie bezoekers winkelgebieden Leiderdorp  

 Raadsvraag 6: GrL Winkelcentrum Santhorst  

 Raadsvraag 7: GrL Verkeersveiligheid Acacialaan/WAL  

 Raadsvraag 8: GrL Supermarktontwikkeling regio  

 Raadsvraag 9: GrL Voedselbank  

  
Mededelingen 
 
Driemasterlocatie ontwikkelvisie 
De raad stelt de ontwikkelvisie, met daarin 4 scenario’s met ontwikkelrichtingen, vast als 
richtinggevend voor de herontwikkeling voor de Driemasterlocatie. De drie leden van de GrL fractie 
stemmen tegen omdat zij vinden dat deze scenario’s te weinig specifiek zijn en de burgers te weinig 
duidelijkheid bieden. De raad neemt met 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen (GrL en 1 lid van de 
PvdA) een motie aan van D66/VVD/CDA. In deze motie geeft de raad het college nadere kaders mee 
ten aanzien van de hoogte, de groenzone, de inspraak en de kostendekkendheid. 
Twee moties van GrL/PvdA/LPL waarin een aantal onderdelen in de scenario’s meer specifiek zijn 
uitgewerkt worden verworpen met zes stemmen voor (GrL/PvdA/LPL) en veertien tegen. 
Op basis van het raadsbesluit en de motie gaat het college de ontwikkelrichtingen verder uitwerken. 
Tegelijkertijd zal de woningbehoefte zoals die is vastgelegd in de in 2012 door de raad vastgestelde 
Woonvisie Leiderdorp geactualiseerd worden voor deze ontwikkellocatie. 

 
Afrekening fractiegelden april t/m december 2014 
De raad stelt de bedragen van de uitgaven van de raadsfracties over de periode april t/m december 
2014 vast.. 
 
Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, commissieleden en leden van de 
Rekenkamer 2015 en Verordeningen op de rekenkamer 2015 
De raad stelt de volgende twee geactualiseerde verordeningen vast: 

 Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, commissieleden en leden 
van de Rekenkamer 2015; 

 Verordening op de Rekenkamer 2015 
 

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 
Aan beide toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is, is voldaan, zij worden afgevoerd van de 
lijst. 

 

 Sportnota - plan van aanpak in februari 2015 naar raad. 
Ontvangen 150226 en in ris geplaatst bij ingekomen brieven 
https://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/26-februari-2015/26-
februari-2015/ 
 

 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2013/2014- notitie van college over door de 
raad meegegeven kaders in februari naar raad. Ontvangen en in RIS geplaatst 
150227 https://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/27-februari-
2015/27-februari-2015/ 
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Vaststellen besluitenlijst raad 2 februari jl. 
De raad stelt de besluitenlijst van 2 februari ongewijzigd vast. 

 


