
RAAD 4 APRIL 2016

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde

 Raadsvraag 15 D66 Verlichting brandgangen Leyhof 1602016 beantwoord

 Raadsvraag 32 GrL vervolg op raadsvragen toestand fietspad Engelendaal 160303 

beantwoord
 Raadsvraag 33 GrL Evenementen in de Houtkamp, toekomstplannen voor de 

Houtkamp 160308 beantwoord
 Raadsvraag 34 D66 Bomenkap 160317 beantwoord

 Raadsvraag 35 GrL Natuurtoets fietsverbinding Ruigekade beantwoord 

 Raadsvraag 36 GrL Renovatie en herindeling Kindcentrum de Voorhof beantwoord

 Raadsvraag 37 GrL afspraken COA, behandeld in Forum 29 maart 2016 

 Raadsvraag 38 CDA afspraken COA, behandeld in Forum 29 maart 2016 

 Raadsvraag 39 CDA stopzetten van subsidie oud papier, incl. bijlage beantwoord

 Raadsvraag 40 CDA over  stopzetten wekelijkse leidse informatievoorziening 160329 

beantwoord
 Raadsvraag 41 GrL Kindcentrum de Voorhof beantwoord

 Raadsvraag 42 LPL BIZ Baanderij beantwoord

 Raadsvraag 43 LPL Retailvisie beantwoord

 Raadsvraag 44 LPL Renovatie en herindeling van Kindcentrum de Voorhof 160331 
beantwoord

4. Mededelingen:
 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken

5. Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) Leiderdorp Begroting 2016
In dit voorstel is de vraag aan de raad de begroting goed te keuren. Deze bevoegdheid vloeit 
voort uit de wettelijke taak van de raad om het openbaar onderwijs in Leiderdorp in stand te 
houden. Ter besluitvorming in de raad van 4 april 2016.

6. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2018
In dit voorstel is de vraag aan de raad  het vGRP vast te stellen. In dit plan worden de 
inspanningen van de gemeente op het gebied van onderhoud/vervanging van het rioolstelsel 
met bijbehorende infrastructuur beschreven. Ter besluitvorming in de raad van 4 april 2016.

7. Verklaring van geen bedenkingen (VvgB) Fietsverbinding Ruigekade
De vraag aan de raad is een ontwerp-verklaring (VvgB) af te geven voor het verlenen van 
omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van het project Fietsverbinding 
Ruigekade Polder Achthoven. Ter besluitvorming in de raad van 4 april 2016.

8. Renovatie en herindeling Kindcentrum De Voorhof



In dit voorstel is de vraag aan de raad voor de renovatie en herindeling van de scholen De 
Hasselbraam en De Regenboog (projectnaam Kindcentrum De Voorhof) het begrote krediet 
op te hogen. Ter besluitvorming in de raad van 4 april 2016.

9. Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, 
wijziging verlenging
Op 7 december 2015 heeft de raad van Leiderdorp ingestemd met verlenging van de 
Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 met een termijn 
van vijf jaar. Het Schadevergoedingsschap heeft geconstateerd dat er nog een aantal 
technische wijzigingen noodzakelijk zijn in de regeling. Ter besluitvorming in de raad van 4 
april 2016.

10. Arbeidsvoorwaarden Griffie
De werkgeverscommissie uit de raad adviseert de raad de in de collegebesluiten 
Ledenraadpleging CAO 2016 tot 1 mei 2017 en de Wijzigingen CAR/UWO uit de sector 
gemeenten 2013-2015 ook van toepassing te verklaren voor het griffiepersoneel.

11. 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 waarvan de deadline aan de orde is:

 Cameratoezicht (verordening bedrijveninvesteringszone) - Het college zal de raad in 
het eerste kwartaal van 2016 informeren wat nu precies de openbare weg is en wat 
de bevoegdheden van de gemeente daar zijn. Memo van het college 160401

 Rekenkamer rapport PMR - schriftelijke reactie van het college op het rapport en de 
aanbevelingen. Raad 6 juni 2016

12. 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 4 MAART 2016 
voor 12.00 uur).

13. Vaststellen besluitenlijst raad 7 maart 2016

14. Sluiting

Leiderdorp 14 maart 2016
namens de voorzitter van de raad,

       mw. J.C. Zantingh, griffier
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