
AGENDA RAAD 17 december 2018

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde  

 Raadsvraag 66 D66 – APV

 Raadsvraag 67 D66 – Ontslag Wethouder Gardeniers

 Raadsvraag 68 D66 – Kwetsbare jongeren

 Raadsvraag 69 D66 – Stand van zaken Statendaalderplein

 Raadsvraag 70 GrL – Bomenkap t.b.v. zonnepanelen

 Raadsvraag 71 CU-SGP – Sluiting Rabobank Van Diepeningenlaan

 Raadsvraag 72 VVD – Erven van Leeuwen

 Raadsvraag 73 D66-PvdA – aanvulldende vraag vertrek Wethouder Gardeniers

4. Mededelingen

4a. Aftreden wethouder Gardeniers

4b. Benoeming en beëdiging wethouder Binnendijk
De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven brengt verslag uit. De raad beslist 
middels een schriftelijke stemronde over de nieuw te benoemen wethouder. De voorzitter 
neemt de eed af.

5. Actualisatie belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2019
Het verzoek aan de raad is de geactualiseerde belastingverordeningen 2019, in de 
voorkomende gevallen met inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen. 

6. Laatste begrotingswijziging 2018
De vraag aan de raad is de laatste begrotingswijziging van 2018 vast te stellen en kennis te 
nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

7. Delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan, dan wel daarvan 
af te zien, bij een wijzigingsplan, uitwerkingsplan en 'kruimelomgevingsvergunning' 
De vraag aan de raad is om de bevoegdheid van de raad als bedoeld in artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), om voor een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro 
respectievelijk artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening een exploitatieplan vast te 
stellen, dan wel daarvan af te zien, te delegeren aan burgemeester en wethouders in 
genoemde gevallen. 

8. Uittreden uit Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
De vraag aan de raad is op grond van artikel 1 en 26 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen en artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-
Zuid, A16 en A4, per de dag na bekendmaking van dit besluit uit te treden als deelnemer aan 
de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4.
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9. Vervanging Driegatenbrug 
Het verzoek aan de raad is de benodigde financiën voor de vervanging van de Driegatenbrug, 
een bedrag van € 1.355.040,-, beschikbaar te stellen. 

10. (GEANNULEERD) Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 19 december 2018 
De vergadering van 19 december is geannuleerd.
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
- Toezegging 13 van 29 mei 2017: Bomenbeleidsplan: rendementsverlies van zonnepanelen 

door schaduwwerking van bomen. 
- Toezegging 30 van 9 oktober 2017: Waterafvoer bij hevige regenval: Het college zal bij de 

partners binnen de waterketen voorstellen om in de Leidse Regio de haalbaarheid van 
het koppelen van rioolheffing en verstening van de tuin te onderzoeken. 

- Toezegging 37 van 11 december 2017: Belastingverordeningen: Het college zegt toe 
voortaan een toelichting toe te voegen hoe de feitelijke OZB-tarieven tot stand komen. 

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 19 november 2018

14. Sluiting

Leiderdorp, 26 november 2018

namens de voorzitter van de raad,
mw. M.C. Burger, plv. raadsgriffier
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