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kort verslag RAAD 20 februari 2017 
 

1. Opening 

 Wethouder Beekhuizen is vanavond afwezig. 

 De burgemeester bedankt mevrouw Esta Hoogervorst voor haar inzet voor het 
Leiderdorps Weekblad en benadrukt het belang van de lokale pers.  

 
2. Vaststellen agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.  
 

3. Vragenronde  
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem:  
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-februari/20:30  
 

 Raadsvraag 5 GrL – Ontheffingsvergunning Hasselbraam  

 Raadsvraag 6 GrL – Lidl Amaliaplein  

 Raadsvraag 7 GrL – Driemaster  

 Raadsvraag 8 GrL – Uitwerking motie mogelijkheid windenergie 
Besproken in het politiek forum van 13 februari 2017. GroenLinks kijkt uit naar de 
vervolgstappen. 

 Raadsvraag 9 CDA – Regeling Peuteropvangvoorziening 
Het college gaat met de peuterspeelzaal van de Gomarusschool in overleg over de 
regeling peuteropvangvoorziening. Het CDA geeft aan dat ook peuters met een niet-
reformatorische achtergrond op de peuteropvang welkom zijn mits zij de 
reformatorische inslag van de school respecteren.  

 Raadsvraag 10 D66 – Skeelerbaan Teylingen  
 

4. Mededelingen   

 Toekomstvisie Leids Regio: de heer Vastenhoud licht toe dat er op 8 en 15 februari 2017 
bijeenkomsten hebben plaatsgevonden waarbij verschillende vormen van samenwerking 
en ervaringen uit het land zijn gepresenteerd. Op 7 maart staat de volgende bijeenkomst 
met inwoners, bedrijven en instellingen alsmede de raden en colleges uit de Leidse regio 
op de planning. 
 

5. Driemaster Stedenbouwkundig Plan  
De raad stelt het Stedenbouwkundig Plan Driemaster vast voor de (her)ontwikkeling van de 
Driemaster-locatie en stemt tevens in met het verder ontwikkelen van de locatie Driemaster 
met dit stedenbouwkundig plan als ontwikkelkader. De raad spreekt zich positief uit over dit 
voorstel. GroenLinks stelt middels een motie aanvullende randvoorwaarden m.b.t. 
duurzaamheid voor. GroenLinks houdt de motie aan na toezeggingen van het college om zich 
in te spannen om 50% van de parkeerplaatsen in halfverharding uit te voeren, met de 
ontwikkelende partijen te onderzoeken of het niet aansluiten van de woningen op het 
gasnetwerk haalbaar is en in kaart te brengen wat de gevolgen zijn (financiën, planning en 
parkeren) van het realiseren van kleinere woonunits. De VVD benadrukt het belang van het 
overleg met de omwonenden dat al heeft plaatsgevonden. Het college spant zich in om in het 
politiek forum van 18 april terug te komen op deze toezeggingen.  

 
6. Benoeming nieuw lid werkgeverscommissie 

De raad benoemt mevrouw J.M. Hofman-Züter tot lid van de werkgeverscommissie voor de 
resterende duur van de raadsperiode 2014-2018. 
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7. Voortzetting dienstverband griffier 
De raad stemt in met voortzetting van het dienstverband van de griffier tot 1 november 
2018. D66 meldt middels een stemverklaring tegen dit voorstel te stemmen omdat zij 
voorkeur hadden voor een andere constructie.  

 
8. 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 
 
D66 vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de terugkoppeling over de beantwoording van 
burgerbrieven. Wethouder Gardeniers komt z.s.m. terug op de manier waarop de raad 
hierover geïnformeerd zal worden (informatieavond of brief).  

 
9. Ingekomen stukken 

D66 stelt voor om de Monitor Sociaal Domein te agenderen voor het politiek forum.  
 

10. Vaststellen besluitenlijst raad 23 januari 2017 
De raad stelt de besluitenlijst van 23 januari 2017 ongewijzigd vast. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 
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