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 RAAD 10 oktober 2016 
 
 

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA  
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde (vragen zijn beantwoord) 
 

 Raadsvraag 82 D66 Archiveren websites  

 Raadsvraag 83 CDA Geluidschermen A4  

 Raadsvraag 84 D66 Schuldhulpverlening  

 Raadsvraag 85 GrL en D66 Bomenkap  

 Raadsvraag 86 GrL en D66 motie Wietteelt 

 Raadsvraag 87 GrL Warmterotonde  

 Raadsvraag 88 GrL Aanpak fietspaden  

 Raadsvraag 89 GrL Groenbeheer  

 Raadsvraag 90 GrL Motie Maatschappelijke Organisaties en Vluchtelingen  

 Raadsvraag 91 GrL Duurzaamheid nieuwbouw RCL  

 Raadsvraag 92 GrL Groentoets bomenkap nieuwbouw RCL  

 Raadsvraag 93 VVD Speelplaats Dwarswatering – beantwoording volgt in raad van 14 
november 2016 
 

4. Mededelingen: 

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken 

 Duurzaamheid – een van de leden van de werkgroep duurzaamheid doet verslag van 
de stand van zaken 
(Bijlage: Notitie kerndoelstellingen duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2016-2020 GrL) 

 
  4.a Benoeming burgerraadslid voor de PvdA 

 
5. Schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO D66 over brandveiligheid 

Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord. 
 

6. Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) Clubgebouw RCL 
De vraag aan de raad is een ontwerp-verklaring (Vvgb) af te geven voor het verlenen van een  
omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een nieuw clubgebouw voor  
voetbalvereniging RCL.  

 

7.  Actualisatie normenkader accountantscontrole  
Door middel van het normenkader geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant  

               voor onder andere de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en over de in  
               de financiële rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving.  
               De vraag aan de raad is het geactualiseerde normenkader vast te stellen.  
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8. VTH-beleidsplan 2016 – 2020 (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 
De vraag aan de raad is het VTH-beleidsplan 2016-2020 vast te stellen. In dit plan zijn de  
beleidskaders opgenomen voor Vergunningverlening, Toezicht en  Handhaving.  

 
9. Initiatiefvoorstel Zorg met verblijf 

Punt vervalt. Aangehouden. 
 

10. Gemeenschappelijke Regelingen – Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB)  
vergadering 26 oktober 2016 
Voor het innemen van formele standpunten in het AB van de gemeenschappelijke regelingen 
waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking plaats aan de hand van de 
ambtelijke annotatie in het politiek forum of de raad. Agenda en stukken via website HR 
http://www.hollandrijnland.nl/vergaderingen/algemeen-bestuur 

 
11. Evaluatie vergadersysteem p.m. 

Punt vervalt. Wordt geagendeerd in het Politiek Forum van 7 november 2016. 
 

12. 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 

 

 Motie ‘inzet maatschappelijke organisaties ten bate van integratie nieuwkomers’ 
brief van het college in het RIS geplaatst 160912, hiermee is de motie Afgehandeld 

 Motie ‘Stichting kringloopbedrijf Het Warenhuis 2016’ (inzet mensen gerelateerd aan 
inwonertal gemeenten) 150907 

 Motie ‘Wietteelt’ (in Leidse regio te komen tot een gemeenschappelijk, ruimer beleid 
waaronder experimenten met gereguleerde wietteelt om voor legale coffeeshops 
een legale bevoorrading mogelijk te maken) 160208 
 

13. 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. wijzigingsvoorstellen voor 12.00 uur indienen bij de griffie 
 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 12 september 2016 
N.B. wijzigingsvoorstellen voor 12.00 uur indienen bij de griffie  
 

15. Sluiting 
 
 

Leiderdorp 19 september 2016 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 
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