
  RAAD 19 maart 2018

20.30  UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde 
 Raadsvraag 11 D66/VVD – Uitspraken Sportdebat beantwoord

 Raadsvraag 12 D66 – Leidse Ring Noord

 Raadsvraag 13 GrL – Project Driemaster Ontwikkeling

4. Mededelingen 

5. Van der Valk Boumanweg 236 Ontwikkeling zorgvilla, vvgb en exploitatieovereenkomst
Het verzoek aan de raad is de ontwikkeling van een zorgvilla op de locatie Van der Valk 
Boumanweg 236 bestaande uit een op de kavel nieuw te realiseren bouwvolume met 8 
wooneenheden en souterrain met gemeenschappelijke ruimten en splitsing van de 
bestaande villa in twee wooneenheden vast te stellen.

6. Bouwplannen ACL Hoofdstraat en krediet Brugwachtersonderkomen
De vraag aan de raad is akkoord te gaan met de ontwikkeling van twee bouwplannen 
bestaande uit woningen en een brugwachtersonderkomen aan de Hoofdstraat. Tevens wordt 
de raad gevraagd in te stemmen met de concept exploitatieovereenkomsten en een krediet 
beschikbaar te stellen voor het brugwachtersonderkomen. 

7. Project Driemaster Ontwikkeling, vvgb en exploitatieovereenkomst
De vraag aan de raad is in te stemmen met de ontwikkeling van de Driemaster, de afwijking 
van het parkeerbeleidsplan ten behoeve van de pilot “Tiny Houses”, de grondexploitatie en 
het beeldkwaliteitsplan.

8. Welstandsnota Leiderdorp 2016 1e wijziging
Het verzoek aan de raad is de Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging vast te stellen.

9. Verordening duurzaamheidslening
Het verzoek aan de raad is om de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen 
gemeente Leiderdorp 2017, 1ste wijziging vast te stellen. 

10. Motie besteding armoedegelden betreft smartphone voor jongeren
Motie is tijdens de raad van 9 oktober 2017 aangehouden. Op verzoek van D66 geagendeerd 
voor de raad.

11. Lijst van toezeggingen en moties waar de raad informatie over verwacht op 19 maart 2018

- Toezegging 14 Amaliaplein met betrekking tot verkeersafwikkeling en parkeren. stand van 
zaken: stukken liggen ter inzage, komt in raad mei. Voorstel: afvoeren.

- Toezegging 23 Wmo overschot 2016 betreft onderzoek naar de invulling van de formatie 
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en andere innovatieve mogelijkheden. Is over teruggekoppeld in brief college d.d. 1 
februari 2018 over de stand van zaken sociaal domein. Voorstel: afvoeren.

- Toezegging 25 Ontwikkelingen uitvoering sportnota
- Toezegging 33 Verontreiniging grondwater door rubbergranulaat in kunstgrasvelden
- Toezegging 38  dekkingsvoorstel extra kosten jeugdzorg
- Motie 13 oversteekplaats Santhorst. Brief van het college d.d. 8 maart 2018. 

Afgehandeld.
- Motie 23 subsidie oud papier handhaven
- Motie 24 Ambtelijke verkenning opgaven en uitdagingen aan het overdrachtsdossier voor 

de volgende raadsperiode toevoegen

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 februari 2018

14. Sluiting

Leiderdorp, 26 februari 2018
namens de voorzitter van de raad,
mw. J.C. Zantingh, raadsgriffier
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