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 RAAD 14 november 2016 
 
 

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA  
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde (beide vragen zijn beantwoord) 
 

 Raadsvraag 84 D66 Schuldhulpverlening 

 Raadsvraag 93 VVD Speelplaats Dwarswatering 
 

4. Mededelingen   

 Toekomstvisie Leidse Regio 
 

5. Motie Nieuwbouw RCL duurzamer maken d.d. 10 oktober 2016 
Omdat in de raad van 10 oktober de stemmen staakten komt de motie opnieuw in stemming. 
 

6. Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017-2021 
Het verzoek aan de raad is om het integraal huisvestingsplan Leiderdorp 2017-2021 vast te 
stellen. 
Technische vragen D66 en in het Forum gestelde vragen zijn op 10 november schriftelijk 
beantwoord en in het RIS geplaatst. 
 

7. Voortgangsrapportage GIG 2016 
De vraag aan de raad is om akkoord te gaan met de voortgangsrapportage GIG en de 
bijbehorende begrotingswijziging inzake de rentemutatie grondexploitaties vast te stellen.  
 

8. Toetreding Voorschoten Gemeenschappelijke Regeling ODWH 
De vraag aan de raad is akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Voorschoten tot de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van de datum dat 
alle deelnemers hierover positief hebben besloten. 
 

9. Arbeidsvoorwaarden griffie 
a. Beloningsbeleid, Melding vermoeden misstand en Reiskostenvergoeding 

De werkgeverscommissie uit de raad adviseert de raad de wijzigingen in het 
Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp, de Regeling Melding Vermoeden Misstand en 
de Regeling Reiskostenvergoeding Leiderdorp ook van toepassing te verklaren voor 
het griffiepersoneel 

b. Werktijdenregeling 
De werkgeverscommissie uit de raad adviseert de raad de werktijdenregeling voor de 
organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 (bijlage 
1) vast te stellen voor de griffie met ingang van 1 januari 2016 en de griffiefuncties te 
laten vallen onder artikel 4 Standaardregeling. 
 

10. 2e Bestuursrapportage 2016 
In dit voorstel is de vraag aan de raad: 

 kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2016 



2 

 

 de begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de 2ste bestuursrapportage vast te 
stellen 

 kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit 

 de volgende kredieten beschikbaar te stellen: 
- Krediet herinrichting Van der Marckstraat   € 80.000 
- Krediet verlichting Persant Snoepweg    € 30.000 
- Krediet fietsmaatregelen   € 885.000 

 
11. 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 ‘Leidse Ring Noord’ (Raad 160704: Het college komt voor 1 november 2016 
met een rapportage t.a.v. de uitvoerbaarheid van de bij motie voorgestelde 
maatregelen op de Oude Spoorbaan).  
Het college heeft hier bij brief van 1 november 2016 op geantwoord. Afgedaan 
 

12. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
Het CDA verzoekt stuk nr. 7, brief college Leidse Ring Noord te agenderen voor een Forum 
 

13. Vaststellen besluitenlijst raad 10 oktober 2016 
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend. 
 

14. Sluiting 
 
 
 

Leiderdorp 24 oktober 2016 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 
 

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

