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 RAAD 12 september 2016 
 
 

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA  
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Beëdiging van mevrouw M.C. Burger als plaatsvervangend raadsgriffier. 
 

4. Vragenronde  
 

 Raadsvraag 74 GrL Uitvoeringsprogramma Gebiedsvisie A4-zone beantwoord 

 Raadsvraag 75 GrL Cultuurnota beantwoord 

 Raadsvraag 76 CDA Groenonderhoud incl. bijlage plan verbetering beantwoord 

 Raadsvraag 77 D66 Bladkorven beantwoord 

 Raadsvraag 78 VVD Lidl beantwoording volgt 

 Raadsvraag 79 GrL Abri halte Statendaalder beantwoord 

 Raadsvraag 80 CDA Speelruimteplan beantwoording volgt 

 Raadsvraag 81 D66 Afvalinzameling beantwoord 
 

5. Mededelingen: 

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken 
 

6. Uitbreiding Leo Kannerschool 
Het college heeft ingestemd met een verzoek van de Leo Kannerschool om in het 
leegstaande gebouw aan de Touwbaan 42 te starten met een vorm van voortgezet 
onderwijs. Omdat de financiering hiervan de totale lasten van de begroting doet stijgen legt 
het college het dekkingsvoorstel voor aan de raad. (opmerking griffier: deze argumentatie 
blijkt niet uit het voorstel/besluit, maar ontving ik bij navraag). 

 
7. Beschikbaar stellen (voorbereidings)krediet Leyhof 

Vraag aan de raad is een voorbereidingskrediet van totaal 100.000,- euro beschikbaar te 
stellen voor het project “de Leyhof”. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de huidige 
begroting. 
 

8. Gebiedsvisie Lage Zijde en krediet 
Vraag aan de raad is de Nota van Beantwoording en de Gebiedsvisie Lage Zijde vast te stellen 
en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. 
 

9. Polder Achthoven, beschikbaar stellen krediet 
Vraag aan de raad is het uitvoeringskrediet Polder Achthoven te verhogen met 135.000,-  
euro en akkoord te gaan om deze verhoging te dekken door middel van het overige budget  
van de Boterhuispolder in te zetten voor de herinrichting van de Polder Achthoven. 
 
 

10. Vaststellen cultuurnota 2016-2019 
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Vraag aan de raad is de cultuurnota 2016-2019 en de (meerjarige) begrotingwijziging uit de 
reserve kunst en cultuur vast te stellen. 

 
11. Toekomstvisie Leidse Regio, concept zienswijze raad 

Bespreken en vaststellen zienswijze. 
 

12. Rekenkamerrapport Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten en collegereactie 
daarop (brief van het college d.d. 4 juli 2016) 
Discussie. 
 

13. 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 

 

 Sociale Woningbouw meerjarenprognose – Brief van het college Motie bouwlocaties 
in de toekomst bij de toezegging en in het RIS geplaatst 160608 Afgehandeld 

 Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp – Brief van het college Toezegging Actieprogramma 
A4-zone Leiderdorp bij de toezegging en in het RIS geplaatst 160602 Afgehandeld 

 

14. 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 9 september 2016 
voor 12.00 uur). 
 

15. Vaststellen besluitenlijst raad 4 juli 2016 
 

16. Sluiting 
 
 

Leiderdorp 22 augustus 2016 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

