
 AGENDA RAAD 18 november 2019

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Vragenronde  

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 en is ook pas opgeheven als de raadsvergadering daartoe besluit.

6. Kaderbesluit Leidse Ring Noord 
Het verzoek aan de raad is het Kaderbesluit Leidse Ring Noord vast te stellen.

7. Mobiliteitsvisie
Het verzoek aan de raad is de Mobiliteitsvisie Bereikbaar en op Weg (BoW) vast te stellen. 

8. Evaluatie omgekeerd inzamelen in de laag- en hoogbouw
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met invoering van nascheiding van PMD, in te 
stemmen met invoering van een minicontainer voor oud papier in de laagbouw, kennis te 
nemen van het document “Onderzoek luierinzameling” en luierinzameling niet mee te 
nemen vanwege beperkte recyclingcapaciteit, de invoeringskosten te dekken vanuit een 
onttrekking uit de Egalisatiereserve reiniging en de begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

9. Wijziging Grex Amaliaplein i.v.m. verkeerscirculatie Ericalaan/Simon Smitweg
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met aanvullend budget voor de herinrichting van 
de Ericalaan en de Simon Smitweg en drie aanliggende kruisingen van € 1.346.000 (excl. 
BTW) en dit aanvullend budget ten laste te brengen van de grondexploitatie Amaliaplein en 
deze mutatie te verwerken in de GIG2020. 

10. 2e Bestuursrapportage 
Het verzoek aan de raad is gelet op de 2e bestuursrapportage 2019 de begrotingswijziging 
voor het jaar 2019 vast te stellen, kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 
396.715 en kredieten af te voeren voor een bedrag van € 1.711.061.

11. Ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder Binnendijk
Het verzoek aan de raad is de heer D.C.W. Binnendijk met ingang van 17 december 2019 
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp 
voor de duur van één jaar.

1



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 7 oktober 2019

15. Sluiting

Leiderdorp, 14 oktober 2019

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