
AGENDA RAAD 20 april 2020 

20.00  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. 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. 

a) De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage   
(Z/20/096689/188745) bij de brief Leidse Ring Noord van het college d.d. 6 maart 2020. 

b) De raad gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage 
(Z/20/095394/188927) Raming en financiële onderbouwing Uitvoeringskrediet Groene 
Hart Centrum.

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

6. Vragenronde  
 Raadsvraag 2020-010 GL Opvang verweesde vluchtelingenkinderen
 Raadsvraag 2020-011 VVD Steun voor Leiderdorpse ondernemers
 Raadsvraag 2020-012 GL Leidse Ring Noord
 Raadsvraag 2020-013 GL Duurzaamheidsvoucher
 Raadsvraag 2020-014 GL Huisvesting statushouders
 Raadsvraag 2020-015 PvdA Digitale besluitvorming en agendering gemeenteraad

7. Verordening naamgeving en nummering  (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp
Het verzoek aan de raad is het vaststellen van de Verordening naamgeving en nummering 
(adressen) 2019 gemeente Leiderdorp en het intrekken van de Verordening 
Adresnaamgeving en- nummering 2015 gemeente Leiderdorp.

8. Heelblaadjespad 1 vaststellen randvoorwaarden en coördinatieregeling
Het verzoek aan de raad is de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het 
beeldkwaliteitsplan vast te stellen als kader voor het bestemmingsplan en de 
coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

9. Achthovenerweg 51 verbouw wagenschuur tot 2 woningen Vvgb  
Het verzoek aan de raad is een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
het verbouwen van de rijksmonumentale wagenschuur op het perceel Achthovenerweg 51 
tot 2 woningen.

10. Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020
Het verzoek aan de raad is de Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020 vast te 
stellen.
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11. BSGR wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met de door het bestuur van de Belasting 
Samenwerking Gouwe Rijnland, verder te noemen BSGR voorgestelde wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking  Gouwe-Rijnland 2020-2.

12. Budgetoverheveling van 2019 naar 2020 
De vraag aan de raad is in te stemmen met een budgetoverheveling van 2019 naar 2020 en 
de begrotingswijziging hiermee vast te stellen.

13. Besteding fractiegelden
Vraag aan de raad is de bedragen van de uitgaven door de raadsfracties van januari 2019 t/m 
december 2019 vast te stellen (conform de bijlage per fractie) en de hoogte van de 
terugvorderingen van ontvangen voorschotten vast te stellen.

14. GEANNULEERD Rekenkamerrapport Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp
Op voorstel van het presidium dit stuk uit te stellen tot een later tijdstip
Het verzoek aan de raad is het college op te roepen uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer aan de hand van het voorliggende 
voorstel.

15. Uitvoeringskrediet Groene Hartcentrum 
Het verzoek aan de raad is een uitvoeringskrediet van € 1.864.000,00,- beschikbaar te stellen 
voor de inrichting van de buitenruimte en de realisatie van informatievoorziening voor het 
Groene Hart Centrum.

16. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 
Het verzoek aan de raad is om de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 
Leiderdorp (AVOI) vast te stellen.

17. 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

18. 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.

19. Vaststellen besluitenlijst raad 2 maart 2020

20. Sluiting

Leiderdorp, 9 maart 2020

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