
 AGENDA RAAD 1 juli 2019

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen
 stilstaan bij het overlijden van oud wethouder de heer W. Laman

4. Vragenronde  
 Raadsvraag 28 LPL zebra Van Diepeningenlaan 
 Raadsvraag 29 GroenLinks Leidse Ring Noord 
 Raadsvraag 30 GroenLinks bestemmingsplannen Hoofdstraat 
 Raadsvraag 31 CDA Wifi tracking 
 Raadsvraag 32 GroenLinks fietssluis Poort Nievaartpad
 Raadsvraag 33 VVD Stierenbrug
 Raadsvraag 34 LPL post versterken samenwerking huisartsen
 Raadsvraag 35 CDA Eikenprocessierups  

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding 
opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid 
van Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt 
bekrachtigd.

6. Bestemmingsplan Hoofdstraat Does
De vraag aan de raad is het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat Does’ gewijzigd vast te stellen en 
af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan.

7. Bestemmingsplan Hoofdstraat 213-219
De vraag aan de raad is het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 213-219’ gewijzigd vast te stellen 
en af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan.

8. Afgeven verklaring van geen bedenkingen - Nieuwe woning op perceel Boomgaardlaan 2
Vraag aan de raad is een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor 
het verlenen van omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning op 
het perceel Boomgaardlaan 2, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als definitieve 
verklaring te beschouwen en geen exploitatieplan vast te stellen.

9. Gebiedsvisie Baanderij Nota van Uitgangspunten
Het verzoek aan de raad is de Uitgangspuntennotitie Gebiedsvisie  Baanderij  dat als kader 
dient voor het opstellen van de Gebiedsvisie De Baanderij vast te stellen.

1



10. Zienswijze regionaal risicoprofiel VRHM
De vraag aan de raad is in te stemmen met de door het bestuur van de veiligheidsregio 
voorgestelde prioriteiten en extra aandacht te vragen voor A4, Kwetsbare objecten en 
verscherping van risico’s met een hoge impact. De vraag aan de raad is de zienswijze over te 
brengen aan het dagelijks bestuur van de VHRM.

11. GEANNULEERD Jaarverslag en jaarrekening 2018 en verzet naar 8 juli 2019

12. 1e Bestuursrapportage
De vraag aan de raad is de begrotingswijziging voor het jaar 2019 inzake de 1ste 
bestuursrapportage vast te stellen, kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 
3.244.366 en kredieten af te voeren resp. naar voren te halen voor een bedrag van € 
3.226.000.

13. Financiële Kadernota 2020-2023
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2020-2023 en daarmee de uitgangspunten 
voor de begroting 2020 en het meerjarenbeeld vast te stellen.

14. Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
a) RDOG 
b) Omgevingsdienst West-Holland ODWH

15. Benoeming plaatsvervangend griffier en eervol ontslag vertrokken griffie-medewerkers
De vraag aan de raad is mevrouw V.I. van Alphen te benoemen als plaatsvervangend griffier 
met ingang van 2 juli 2019 en met terugwerkende kracht eervol ontslag te verlenen aan: 
- de voormalig griffier, mevrouw J.C. Zantingh, met ingang van 1 november 2018; 
- de voormalig plaatsvervangend griffier, mevrouw M.C. Burger, met ingang van 
   5 januari  2019.

16. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 3 juli 2019 
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 
https://hollandrijnland.nl/algemeen-bestuur-03-juli-2019/

17. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
Het volledige overzicht van moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken en tevens  
gepubliceerd in de Langetermijnagenda:
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

18. Ingekomen stukken
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken.

19. Vaststellen besluitenlijst raad 20 mei 2019

20. Sluiting

Leiderdorp, 27 mei 2019

namens de voorzitter van de raad,
B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier
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