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Vaststellen agenda 
Op voorstel van het Forum beluit de raad het punt Rekenkamer van de agenda af te voeren. Het 
presidium zal bepalen hoe een voorstel over de toekomst van de rekenkamer tot stand gaat komen. 

 
Vragenronde 
GrL heeft een raadsvraag gesteld over gereguleerde wietteelt. GrL en D66 hebben naar aanleiding 
daarvan een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen in het verband van de Leidse 
Regio te komen tot een gemeenschappelijk ruimer beleid voor legalisering van wietteelt. De raad 
neemt deze motie aan met 10 tegen 9 stemmen (VVD, CDA en LPL). 
De vraag van D66 over Meedoen wacht nog op aanvullende beantwoording. 
Raadsvragen van CDA over verbeterpunten website en van de VVD  over HSL Groen Hart 
Infocentrum zijn beide beantwoord. 
LPL heeft vragen gesteld over de komt van asielzoekers, de overeenkomst met het COA en de 
gevolgen van het sportbeleid. I.v.m. de afwezigheid van de vragensteller behandelt de raad deze 
vragen op 8 maart. 
Het college zal een van vraag van LPL ver de kosten nieuwe huisstijl in de loop van de week 
schriftelijk beantwoorden. 
 
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/08-februari/20:30. 
 
 
Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken 
In een bijeenkomst van de klankbordgroep (bestaande uit raadsleden) en de 
stsuurgroep is een begin gemaakt met het concretiseren van een aantal punten. Het 
samen optrekken begint zijn vruchten af te werpen. Op 30 maart vindt weer een 
gezamenlijke radenbijeenkomst plaats. 

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken. 
De herziene begroting van Holland Rijnland is binnen. Voor behandeling in het AB 
van 23 maart vindt behandeling van de begroting in Forum en raad plaats. 

 
Benoeming burgerraadslid voor D66 
De raad benoemt de heer J.H.W. Hendriks tot burgerraadslid voor D66. 
 
Bestuursrapportage, voorstel tot rapporteren op afwijkingen 
De raad verzoekt het college  met ingang van de eerstvolgende bestuursrapportage te rapporteren op 
afwijkingen. Twee leden van GrL stemmen tegen. Zij zien de bestuursrapportage als het instrument 
waarmee de raad het college kan controleren en zijn bang – als oppositiepartij -  informatie te missen. 

 
Zienswijze Regionaal Beleidsplan, Korpsbeleidsplan en financieringssystematiek VRHM 
Mevrouw Van der Stelt (CDA) en de heer Verheggen (D66) verlaten de zaal bij de behandeling van dit 
onderwerp, i.v.m. hun werkkring binnen de Veiligheidsregio. 
De raad neemt kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan 2016-2019, het Korpsbeleidsplan 
2016-2018 en de uitgangspunten van de financieringssystematiek van de Veiligheidsregio Hollands 
Midden. De raad stelt de concept- zienswijze unaniem vast. De raad stemt unaniem in met een bij 
motie door GrL voorgestelde aangescherpte brief om de zienswijze te ondersteunen. Deze brief en de 
zienswijze gaan naar alle raden binnen de VRHM. 

 
Voorstel van D66 over Marte Röling schilderijen 
De raad aanvaardt een amendement van GrL/D66/PvdA om contact op te nemen met de kunstenares 
om de mogelijkheid te verkennen om de serie uit te breiden tot heden met 14 stemmen voor en 3 
stemmen tegen (VVD/LPL). 
 
De raad stemt in met het voorstel van D66 om: 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/08-februari/20:30


 De kunstwerken van Marte Röling weer in de raadszaal op te hangen.   

 De folder over de geschiedenis van Leiderdorp aan de hand van deze kunstwerken te 
vernieuwen.   

 
Rekenkamer Leiderdorp 
Afgevoerd van de agenda. 
 
Lijst van toezeggingen en moties 
Geen bijzonderheden. 

 
Ingekomen stukken 
De Sterrentuin, herziene begroting Holland Rijnland en Sportnotitie staan in de planning voor 
agendering in Forum/raad. 


