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AGENDA RAAD 28 mei 2018 

19.30  UUR  
Voorzitter : Laila Driessen 
 

 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

2a. Benoeming en beëdiging  burgerraadsleden 
Na de benoeming door de raad beëdigt de voorzitter de burgerraadsleden. 

 
3. Vragenronde  

 

 Raadsvraag 16 CU/SGP – Aanpak A4 pas in 2028  

 Raadsvraag 17 VVD –VVE-gelden 

 Raadsvraag 18 VVD – Welzijn en Cultuur 

 Raadsvraag 19 GrL – Budgetoverheveling naar 2018 

 Raadsvraag 20 VVD – Afsluiting Stierenbrug 

 Raadsvraag 21 GrL – Verbod op bouwen met een gasaansluiting 

 Raadsvraag 22 CDA – Maaien in de Boterhuispolder 
 

4. Mededelingen 
 

5. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2018 
De vraag aan de raad is de GIG2018 (mutatiedatum 10-04-2018) inclusief bijbehorende 
grondexploitaties en financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader 
voor de ruimtelijke projecten.  
 

6. Verordening op de beplantingen 
Het verzoek aan de raad is de nota zienswijzen Verordening op de beplantingen 2018, d.d. 4 
april 2018, vast te stellen, de Verordening op de beplantingen 2018 vast te stellen en de 
Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 vast te stellen. 
 

7. Budgetoverheveling naar 2018 
Vooruitlopend op de aanbieding van de jaarrekening is de vraag aan de raad om aan een deel 
van het voorlopige resultaat een bestemming te geven. 

 
8. Zienswijzen concept begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen: 

 
a) Servicepunt71 
b) VRHM 
c) RDOG 
d) Holland Rijnland 

 
9. Verordening werkgeverscommissie 

Het verzoek aan de raad is het vaststellen van de geactualiseerde verordening. 
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10. Verantwoording fractiebijdrage 2017 
In dit voorstel is de vraag aan de raad: 
- De verantwoordingen van de raadsfracties over de besteding van het fractiegeld in 2017 

voor kennisgeving aan te nemen. 
- Kennis te nemen van het verslag van de kascommissie over de afrekeningen van de 

fractiegelden in 2017. 
- De bedragen van de uitgaven door de raadsfracties in 2017 vast te stellen (conform de 

bijlage per fractie). 
- De hoogte van de terugvorderingen van ontvangen voorschotten vast te stellen. 

 
11. Lijst van toezeggingen 

- Toezegging 33 - Verontreiniging grondwater door rubbergranulaat in kunstgrasvelden 
- Toezegging 30 - Waterafvoer bij hevige regenval 
- Toezegging 31 - Kredietaanvraag verhuiscarrousel Sterrentuin: plan van aanpak 

laaggeletterdheid. Afgehandeld. 
- Toezegging 32 – Zonnepanelen in relatie tot bomen(kap) en schaduwwerking 
- Toezegging 41 – Nascheiding afval. Memo d.d. 7 mei 2018 inclusief twee bijlagen. 

Afgehandeld. 
- Motie 16 – Communicatie sociale dienst via gemeente aan huis. 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 19 en 29 maart 2018 
 

14. Afscheid vertrekkende wethouders  
De voorzitter van de raad richt kort het woord tot de vertrekkende wethouders, waarna 
anderen de gelegenheid krijgen iets te zeggen en de vertrekkende wethouders kunnen 

reageren. De officiële afscheidsreceptie vindt plaats op 7 juni. 
 
S C H O R S I N G 
 

15. Procesverantwoording formatie 
De betrokken fractievoorzitters leggen verantwoording af. De gespreksverslagen staan in het 
raadsinformatiesysteem. 
 

16. Bespreking coalitieakkoord 
Feitelijke vragen over het coalitieakkoord kunt u als technische vragen stellen via de griffie. 
De coalitiepartijen zullen deze vragen via de griffie beantwoorden. 
 

17. Benoeming en beëdiging wethouders 
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders. De voorzitter 
benoemt een commissie van stemopneming (twee personen) en er vinden drie schriftelijke 
stemrondes plaats. 
 
 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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18. Instellen Politiek Forum 
Het verzoek aan de raad is het Politiek Forum in te stellen dat de besluitvorming van de raad 
kan voorbereiden.   
 

19. Toelating en beëdiging raadsleden 
De raad besluit over toelating van de heer J.L.M. Bruggeman en de heer J.H. Bos als leden van 
de raad. De voorzitter neemt de eed/belofte af. 
 

20. Benoeming en beëdiging  burgerraadsleden, wordt behandeld als agendapunt 2a 
Na de benoeming door de raad beëdigt de voorzitter de burgerraadsleden. 
 

21. Vaststelling definitieve zitplaatsen gemeenteraad 
 

22. Benoeming  plaatsvervangend voorzitters  
De raad benoemt twee plaatsvervangend voorzitters voor de raad en vier (plv) voorzitters 
voor het Forum.   
 

23. Benoeming  raadsleden voor de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen 
Voorstel is de in de bijlage genoemde personen te benoemen als vertegenwoordigers van de 
gemeente Leiderdorp. 
 

24. Benoeming drie leden werkgeverscommissie 
De raad benoemt drie leden voor de werkgeverscommissie conform voorstel. (bij meer dan 
drie aanmeldingen vindt schriftelijke stemming plaats). 

 
25. Sluiting 

 
 
Leiderdorp, 23 april 2018 
 
namens de voorzitter van de raad, 
mw. J.C. Zantingh, raadsgriffier 


