
DIGITAAL AGENDA RAAD 16 november 2020 

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

De raadsvergadering vindt digitaal plaats en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en inspreekrecht

3a.    Actualiteiten Coronacrisis

4. Vragenronde
 Raadsvraag 2020-037 D66 Plaatsing laadpalen voor elektrische voertuigen in 

Leiderdorp
 Raadsvraag 2020-038 GL Gebiedsvisie Baanderij
 Raadsvraag 2020-039 CU-SGP licht ‘Bij de Zijl’

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. Gebiedsvisie Baanderij
Ruimtelijke Ontwikkeling, Mildred van der Linden, m.van.der.linden@leiderdorp.nl
De raad wordt gevraagd de Nota van beantwoording zienswijzen en de Gebiedsvisie 
Baanderij vast te stellen en daarnaast een investeringskrediet van € 555.000,- ten behoeve 
van de voorbereidingskosten voor de realisatie van de Gebiedsvisie beschikbaar te stellen. 

7. Bestemmingsplan Heelblaadjespad 1
Ruimtelijke Ontwikkeling, Dave van der Pol, (071)5458536, D.van.der.Pol@leiderdorp.nl
De raad wordt gevraagd de Nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan 
Heelblaadjespad 1 vast te stellen en af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan.

8. Bestemmingsplan Reparatieplan Nieuw Centrum 2020
Ruimtelijke Ontwikkeling, Dave van der Pol, (071)5458536, D.van.der.Pol@leiderdorp.nl
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan 'Reparatieplan Nieuw Centrum 2020' 
gewijzigd vast te stellen.

9. Algemeen Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020
Openbare Orde en Veiligheid, Daan Koopmans, (071)5458725, D. Koopmans@leiderdorp.nl
De raad wordt gevraagd de Algemeen Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020 vast te 
stellen. 
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10. 2e Bestuursrapportage 
Financiën, Sjaak Koot, tel (071) 5458735, S.Koot@servicepunt71.nl
Het verzoek aan de raad is gelet op de 2e Bestuursrapportage 2020 de begrotingswijziging 
voor het jaar 2020 vast te stellen, kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van 
€ 96.000 en de voorziening herplantfonds bomen in te stellen.

11. SP71 Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 3 Regionale 
informatievoorziening 
Bestuur en Organisatie, Simone Klok, (071)5458732, SKlok@leiderdorp.nl
Het verzoek aan de raad is de zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 3 met betrekking 
tot het Organisatieplan Groep 3 Regionale Informatievoorziening vast te stellen.

12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
Het verzoek aan de raad is het overzicht moties en toezeggingen vast te stellen en akkoord te 
gaan met de afdoeningswijze zoals verwoord in de toelichting. 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. Lijst 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 12 oktober en 6 november 2020

15. Sluiting

Leiderdorp, 26 oktober 2020

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