
 RAAD 4 juli 2016

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
Voorzitter : Willem Joosten

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde (alle vragen zijn beantwoord)

 Raadsvraag 58 GrL Kredietaanvraag ondergrondse milieucontainers 
 Raadsvraag 59 D66 Onderzoek naar duurzaamheid van 

gemeentelijke elektriciteitsinkoop  
 Raadsvraag 60 GrL Glasvezel internet 
 Raadsvraag 61 GrL effecten verhuurdersheffing 
 Raadsvraag 62 PvdA Speelveld Lisdoddekreek
 Raadsvraag 63 PvdA Afsluiting van der Marckweg 
 Raadsvraag 64 GrL Toekomstvisie Leidse Regio 
 Raadsvraag 65 GrL Zonnepanelen 
 Raadsvraag 66 GrL Vergunning verlening bij evenementen 
 Raadsvraag 69 GrL Sterkenburg 
 Raadsvraag 70 VVD Leidse Ring Noord 
 Raadsvraag 71 GrL Kunstgrasvelden RCL
 Raadsvraag 72 VVD Overbruggingskrediet RCL
 Raadsvraag 73 D66  Eenrichtingsverkeer van der Marckstraat

4. Mededelingen:
 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken
 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken

a) Holland Rijnland vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2016

5. Leidse Ring Noord, besluitvorming over de kaders
Insprekers: 
a. de heer Eric Majoie, 
b. de heer Lex de Jonge, 
c. de heer Andreas van den Burgh namens Stichting Wijkbelang Ringweg Oost
d. de heer W. Witte namens Klankbordgroep Driegatenbrug

De vraag aan de raad is de ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor de 
drie tracédelen gezamenlijk en per individueel tracédeel van de Leidse 
Ring Noord vast te stellen.

6. Welstandsnota Leiderdorp 2016
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Welstandsnota Leiderdorp 2016 
gewijzigd vast te stellen en de Nota van beantwoording vast te stellen. Ter 
besluitvorming in de raad van 4 juli 2016.
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7. Initiatiefvoorstel VVD Leges verordening 2016
De VVD stelt voor om de legesverordening zodanig aan te passen dat de 
uitzondering voor het betalen van leges door vrijwilligersorganisaties die in 
2016 is komen te vervallen weer wordt opgenomen in de legesverordening, 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

8. Jaarverslag 2015 en resultaatbestemming 2015
In dit voorstel is de vraag aan de raad het jaarverslag Leiderdorp 2015 met 
inbegrip van de jaarrekening 2015 en de bijbehorende 
resultaatbestemming vast te stellen.
Amendement VVD

9. 1ste Bestuursrapportage 2016 inclusief begrotingswijziging
De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de 
gemeente Leiderdorp de lopende begroting uitvoert. De 
begrotingswijziging vloeit voort uit deze 1ste bestuursrapportage 2016. 
Door deze wijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldo voor 2016 
bijgesteld.

10. Vaststelling programma indeling 2017
 In dit voorstel is de vraag aan de raad de  indeling van de programma’s en 
deelprogramma’s  
 voor de begroting 2017 in een gewijzigde vorm vast te stellen.

11.  Financiële Kadernota 2017-2020
 De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2017-2020 vast te stellen 
en het college de  
 opdracht te geven deze te verwerken in de begroting 2017-2020.vast te 
stellen.
 Motie VVD

12. Voorbereidingsbesluit routenet Leiden-Leiderdorp
In dit voorstel is de vraag aan de raad een voorbereidingskrediet van € 
80.000,- beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de R-Bet route 
Leiden-Leiderdorp.

13. Polder Achthoven bestemmingsplan 2016 vaststellen
De vraag aan de raad is het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 
gewijzigd vast te stellen inclusief de Nota Zienswijzen.

14. Kunstgrasvelden RCL, beschikbaar stellen krediet
In dit voorstel is de vraag aan de raad een krediet beschikbaar te stellen 
voor het aanleggen van twee kunstgrasvelden ter vervanging van twee 
grasvelden bij RCL.

15. RCL kortlopende overbruggingsfaciliteit beschikbaar stellen (brief 
college d.d. 8 juni 2016)
Vraag aan de raad is om wensen en bedenkingen mee te geven.

16. 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
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In de bijlage staan de toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is 
met een voorstel voor afhandeling.

17. 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 1 JULI 2016 voor 12.00 uur).

18. Vaststellen besluitenlijst raad 6 juni 2016

19. Sluiting

Leiderdorp 13 juni 2016
namens de voorzitter van de raad,

       mw. J.C. Zantingh, griffier
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