
Kort verslag RAAD 11 januari 2016 

 
1. Vragenronde 

GroenLinks heeft vragen gesteld over de toename eigen bijdrage dagbesteding en over 
gereguleerde wietteelt door gemeenten en D66 over Meedoen. Vragen en antwoorden kunt u 
lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/11-januari/20:30. Het college zal alle 
vragen nader schriftelijk beantwoorden. 

    
2. Mededelingen: 

 Bouwproject Brittenstein: een voorlopig ontwerp gaat richting klankbordgroep, het 
college informeert de raad op de informatieavond van 11 april, de Verklaring van geen 
Bedenkingen komt naar verwachting in de raad van 9 mei aan de orde. 

 Amaliaplein: vorige week is een overeenkomst met Lidl ondertekend voor de 
realisatie van een supermarkt en minimaal 15 huurwoningen op het Amaliaplein. 

 COA: het college heeft een formeel verzoek ontvangen van het COA voor de 
realisering van noodopvang van 320 vluchtelingen voor 1 jaar in het ROC, met de 
mogelijkheid tot een half jaar verlenging. 12 januari vindt communicatie richting 
inwoners plaats. Het is de bedoeling op 20 en 21 januari een informatieavond voor 
inwoners te organiseren en naar verwachting op 25 januari een extra raad. 

 Toekomstvisie Leidse Regio: de Leiderdorpse klankbordgroepleden  zullen als daar 
aanleiding toe is een bijeenkomst organiseren waar ook de niet in de klankbordgroep 
vertegenwoordigde fracties bij betrokken worden of het onderwerp agenderen voor 
een informatieavond of Forum. 

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken: namens de AB-vertegenwoordiging 
vindt een korte terugkoppeling plaats van de AB-vergadering van 16 december.  

 
3. Benoeming burgerraadslid voor de VVD 

De raad benoemt mevrouw M. Patandin als burgerraadslid voor de VVD. 
 

4. Concept zienswijze Holland Rijnland concept actualisatie kantorenstrategie 
Holland Rijnland nodigt de raad uit een zienswijze naar voren te brengen over deze concept 
strategie. De raad stemt unaniem in met een amendement (tekstwijzigingsvoorstel)  van de 
VVD op de concept-zienswijze van de raad. Met deze tekstwijziging stelt de raad de 
zienswijze vast. 
 

5. Lijst van toezeggingen en moties 
Duurzaamheidsagenda - De raad ontvangt deze week een brief van het college met een 
voorstel om gezamenlijk tot invulling van de duurzaamheidsagenda te komen. 
Delegeren/mandateren bevoegdheid WOB-verzoek – Het college komt voor de raad van 
maart met een voorstel om de bevoegdheid tot het nemen van een besluit in het kader van 
een WOB-verzoek te delegeren of mandateren aan het college.  

 
6. Ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden. 
 

7. Vaststellen besluitenlijst raad 7 december 2015 
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 
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