
RAAD 8 februari 2016

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA (o.v.b. van advies politiek forum van 1 febr. 2016)
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde
 Raadsvraag 25 van GrL gereguleerde wietteelt door gemeenten beantwoord 160205

Motie 1 Wietteelt GrL en D66
 Raadsvraag 01 Van D66 over Meedoen, beantwoord 160111,   

aanvullende beantwoording volgt
 Raadsvraag 07 van het CDA verbeterpunten website 160127 

beantwoord 160203
 Raadsvraag 08 VVD over HSL Groene Hart infocentrum beantwoord 160201

 Raadsvraag 09 LPL over komst asielzoekers

 Raadsvraag 10 LPL brief RCL over gevolgen sportbeleid

 Raadsvraag 11 LPL kosten nieuwe huisstijl
Raadsvraag 12 LPL overeenkomst COA
      

4. Mededelingen:
 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken

5. Benoeming burgerraadslid voor D66

6. Bestuursrapportage, voorstel tot rapporteren op afwijkingen
In dit voorstel is de vraag aan de raad het college te verzoeken vanaf de eerstvolgende 
bestuursrapportage te rapporteren op afwijkingen. 

7. Zienswijze Regionaal Beleidsplan, Korpsbeleidsplan en financieringssystematiek 
VRHM
In dit voorstel is de vraag aan de raad kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan 2016-
2019, het Korpsbeleidsplan 2016-2018 en de uitgangspunten van de financieringssystematiek 
van de Veiligheidsregio Hollands Midden en een zienswijze vast te stellen. 

8. Voorstel van D66 over Marte Röling schilderijen
Amendement 1 Röling GrL en D66
In dit voorstel van D66 is de vraag aan de raad: 

 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.  

9. Rekenkamer Leiderdorp
Scenario’s voor de toekomst van de Rekenkamer in Leiderdorp.
Op advies van het Politiek Forum van 1 februari jl. afvoeren van de agenda. De Financiële 
werkgroep is gevraagd nader onderzoek te doen en op korte termijn terug te komen bij de 
raad met een voorstel.

10. 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: geen.

11. 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 5 februari 2016 
voor 12.00 uur).

12. Vaststellen besluitenlijst raad 11 januari 2016

13. Sluiting

Leiderdorp 18 januari 2016
namens de voorzitter van de raad,

       mw. J.C. Zantingh, griffier
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