
RAAD 7 juli 2015 

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA (o.v.b. uitkomsten Politiek Forum 6 juli 2015) 
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 

1. Opening 
Aanbieden petitie Hondenvrienden Leiderdorp (mevrouw Koopman) 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 

 Raadsvraag 1 LPL over broedseizoen en maaien beantwoord 

 Raadsvraag 2 GrL over RCL garantstelling beantwoord 
 

4. Mededelingen 
 

5. Brittenstein 
Inspreker: Klankbordgroep  
Amendement 1 CDA/PvdA/LPL 
Motie 1 GrL/LPL 
In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met het plan voor herontwikkeling van 
locatie Brittenstein. Vervolgens kan het plan verder uitgewerkt worden met betrokkenen. Het 
uitgewerkte plan wordt in het kader van een Verklaring van geen bedenkingen in een later 
stadium  aan de raad voorgelegd. 
 

6. Leiderdorpse voetbalvereniging RCL, wensen en bedenkingen verlenen garantstelling 
 
Inspreker: de heer Kees van der Burg, RCL 
Motie 2 PvdA en LPL 
 
Het college heeft een verzoek van RCL ontvangen voor gemeentelijke steun voor de realisatie 
van een nieuw clubgebouw. De vraag aan de raad is wensen en bedenkingen mee te geven, 
voordat het college een besluit neemt. 
 

7. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 
Het regionaal risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de 
veiligheidsregio bestaan. Aan de raad wordt gevraagd aan te geven op welke risico’s de 
veiligheidsregio zich de komende jaren moet richten. 
 

8. Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Persant Snoepweg 3A 
In dit voorstel is de vraag aan de raad een vvgb af te geven voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de bouw van één woning op Persant Snoepweg 3a en af te wijken 
van het geldende bestemmingsplan De Hoven. 
 

9. Jaarverslag 2014 en resultaatbestemming 2014 
Amendement 2 PvdA en LPL 
In dit voorstel is de vraag aan de raad het jaarverslag Leiderdorp 2014 met inbegrip van de 
jaarrekening 2014 en de bijbehorende resultaatbestemming vast te stellen.  
 

10. Begrotingswijziging 1ste bestuursrapportage 2015 
Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de 1ste bestuursrapportage 2015. Door deze wijziging 
wordt het verwachte jaarrekeningsaldo voor 2015 bijgesteld. 
 

11. Financiële Kadernota 2016-2019 
Motie 3 bijlage amendement PvdA/LPL/GrL 
Motie 4 GrL/PvdA 
 
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2016-2019 vast te stellen en het college de 
opdracht te geven deze te verwerken in de begroting 2016-2019.  

 



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: 
 
Toezegging Fietsnota 2014-2020 - Het college zal op basis van de aangenomen moties over 
dit onderwerp binnen een half jaar (in ieder geval voor de Kadernota) komen met een voorstel 
van uitvoeringsmaatregelen met daarbij een dekkingsvoorstel. 
150619: Brief van college over uitvoering Fietsnota 150617 ontvangen. In RIS en op LIS 
geplaatst. Toezegging beschouwen als afgedaan. 
 
Motie over veiligheid verdiepte ligging A4 
150619 brief ontvangen van college. In RIS en op LIS geplaatst. Motie beschouwen als 
afgedaan. 
 
Motie uitvoeringsprogramma Economische Zaken 141107 
150626: Brief van college over uitvoeringsprogramma Economische Zaken. In RIS en op LIS 
geplaatst. Motie beschouwen als afgedaan. 
 

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. 
Verzoek om agendering Forum: - Uitvoeringsprogramma economische zaken (VVD) 

                                                                   -  Rapportage kwartiermaker Sterrentuin (VVD, PvdA) 
 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 15 juni  jl. 
 

15. Sluiting 
 

Leiderdorp, 23 juni 2015 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 

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

