
AGENDA RAAD 9 september 2019

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen
 Stilstaan bij het overlijden van oud wethouder de heer J. den Boeft
 Beëdiging mevrouw V.I. van Alphen als plaatsvervangend griffier. Op 1 juli 2019 is 

mevrouw V.I. van Alphen benoemd als plaatsvervangend griffier
 Raadslid Eric Filemon is 70 geworden
 Inspreker over jongerenparticipatie bij lokale politiek en democratie
 Inspreker over subsidieverstrekking aan Stichting kunst in de Heemtuin 
 Inspreker over bouwplan transformatie Statenhof naar studentenwoningen

4. Vragenronde  
 Raadsvraag 36 CU-SGP Leidse warmtepijp werd een Rotterdams drama
 Raadsvraag 37 LPL Leidse Ring Noord kostenonderzoek 
 Raadsvraag 38 GL Herplantingsfonds Brittenburg bouwproject
 Raadsvraag 39 D66 Verkeersbesluit Amaliaplein e.o.

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. Sterrentuin tijdelijke bibliotheek tijdens verbouwing
Het verzoek aan de raad is de tijdelijke bibliotheek in 2020 in de Werf onder te brengen en in 
te stemmen met onttrekkingen aan de reserve sociaal domein voor de verhuizing van het 
Leiderdorps Museum en de bibliotheek.

7. GEANNULEERD na bespreking in het Politiek Forum van 2 september 2019
Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd
Het verzoek aan de raad is de visie "Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)" vast 
te stellen en in te stemmen met de uitgangspunten in de Leidse regio.

8. Investering in LED-sportveldverlichting de Bloemerd
Het verzoek aan de raad is een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het 
aanbrengen van LED sportveldverlichting bij RCL en bij Manege Liethorp.

9. Nota grondbeleid 2019-2023
Het verzoek aan de raad is de Nota Grondbeleid 2019-2023 vast te stellen.

10. Nota kostenverhaal
Het verzoek aan de raad is de Nota Kostenverhaal vast te stellen.

11. Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023
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Het verzoek aan de raad is in te stemmen met de zienswijze ten aanzien van de Regionale 
Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023 en deze vast te stellen.

12. 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

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

14. Vaststellen besluitenlijst raad 1 en 8 juli 2019

15. Sluiting

Leiderdorp, 16 juli 2019

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