
 AGENDA RAAD 15 oktober 2018

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde  

 Raadsvraag 42 PvdA/D66 – Hoofdfietspaden in Leiderdorp

 Raadsvraag 43 VVD – Motie Kunst en Cultuur

 Raadsvraag 44 D66 – Bestemmingsplan Amaliaplein 

 Raadsvraag 45 VVD – VVE-gelden (vervolg op raadsvraag 32)

 Raadsvraag 46 CU-SGP – Bestemmingsplan Amaliaplein

 Raadsvraag 47 D66 – Accountantscontrole

 Raadsvraag 48 D66 – Maatschappelijk erfpacht sportverenigingen

 Raadsvraag 49 D66 – Zebrapad Santhorst

 Raadsvraag 50 GrL - Verplanten en vellen Metasequoia’s 

 Raadsvraag 51 GrL – Natuurinclusief bouwen           

 Raadsvraag 52 GrL -  Fietspad Zijlbrug

 Raadsvraag 53 PvdA/D66/GrL/CU-SGP – Aanbesteding onderzoek voortzetting lichte 

regionale samenwerking
 Raadsvraag 54 D66 - Internationale School

 Raadsvraag 55 D66 - Sterrentuin

 Raadsvraag 56 LPL - subsidie aardgas vrij maken woningen

 Raadsvraag 57 CDA - aardgasvrij maken wijken

 Raadsvraag 58 CDA - ouderen laten toeslagen liggen

 Raadsvraag 59 GrL - bomenkap en algemene reserve

 Raadsvraag 60 D66 - SCP werkende armen

4. Mededelingen

5. Benoeming burgerraadslid D66
Het verzoek aan de raad is mevrouw H.C. Barendse-Wijminga te benoemen als burgerraadslid 
voor D66.

6. Benoemen plaatsvervangend voorzitters Politiek Forum
Het verzoek aan de raad is de heer E. Grootaarts, de heer  O.C. McDaniel en mevrouw M. van 
der stelt te benoemen als plaatsvervangend voorzitter  van het Politiek Forum. 

7. Bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp
Insprekers namens bewonersvereniging Holtlant en namens de Oranjegalerij

Het verzoek aan de raad is de nota zienswijzen en het bestemmingsplan Amaliaplein en 
detailhandel Oude dorp vast te stellen, op grond van artikel 7.19 lid 1 van de Wet 
milieubeheer geen milieueffectrapportage voor het bestemmingsplan op te stellen en geen 
exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
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8. Normenkader accountantscontrole actualisatie 2018
De vraag aan de raad is het voor de jaarrekening 2018 geactualiseerde ‘Normenkader voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen.

9. PUNT VERVALT. N.a.v. Forum 8 oktober trekt college voorstel in.
Verplanten en vellen Metasequoia’s Klompenmaker en Wagenmaker
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het verplanten van zeven metasequoia’s vanuit 
de Wagenmaker en Klompenmaker naar het fietspad nabij de Dwarswatering/Tulip Inn en in 
de Houtkamp en het vellen van 15 Metasequioa’s welke niet herplant kunnen worden.  

10. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 17 oktober 2018
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. Lijst van toezeggingen
 - Motie 23, subsidie oud papier handhaven voor 2018 van 10 november 2017
 - Toezegging 33, Verontreiniging grondwater door rubbergranulaat van 13 november 2017  
   (Bloemerd bodemonderzoek brief van het college 180927) Afgehandeld.
 - Toezegging 39, Evenementennota van 10 november 2017
 - Toezegging 42, Raadsvraag 13 GrL – Project Driemaster Ontwikkeling van 19 maart 2018. 
Afgehandeld.
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

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.

13. Vaststellen besluitenlijst raad 17 september 2018

14. Sluiting

Leiderdorp, 24 september 2018

namens de voorzitter van de raad,
mw. J.C. Zantingh, raadsgriffier
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