
Kort verslag RAAD 20 april 2020

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze eerste digitale vergadering 
van de gemeenteraad in Leiderdorp. De raadsleden zijn vanaf huis ingelogd en kunnen via het 
digitale platform MS Teams deelnemen aan deze vergadering. De vergadering is live te volgen via 
raadleiderdorp.nl en via Unity.nu.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijziging: agendapunt 15.Uitvoeringskrediet 
Groene Hartcentrum zal direct na agendapunt 4.Geheimhouding bekrachtiging / opheffing 
worden behandeld. 

3. Mededelingen
De raad staat stil bij het overlijden van Jaap de Waard, oud VVD raadslid in Leiderdorp (1982-
1992). De raad staat ook stil bij het overlijden van Jan van Gorp, lid van de Adviesraad Sociaal 
Domein in Leiderdorp. 

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) Alle fracties geven te kennen de geheimhouding ten aanzien van de bijlage   
(Z/20/096689/188745) bij de brief Leidse Ring Noord van het college d.d. 6 maart 2020 niet te 
zullen bekrachtigen, waardoor de door het college opgelegde geheimhouding vervalt. 

b) Het voorstel de geheimhouding ten aanzien van de bijlage (Z/20/095394/188927) Raming en 
financiële onderbouwing Uitvoeringskrediet Groene Hart Centrum te bekrachtigen, wordt 
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter deelt mede dat nu eerst agendapunten 15.Uitvoeringskredit Groene Hartcentrum en 
agendapunt 6.Vragenronde behandeld zullen worden om iedereen de gelegenheid te geven de 
zojuist openbaar geworden juridische scan als bijlage bij de brief van het college d.d. 6 maart 2020 
te lezen. 

       15. Uitvoeringskrediet Groene Hartcentrum 
Naar aanleiding van het politiek forum van 14 april en de toezegging van wethouder Binnendijk 
om inzicht te verschaffen in de reeds gemaakte projectkosten door de gemeente, is een brief van 
het college aan de stukken toegevoegd in het raadsinformatiesysteem. 
De fracties bevragen het college over de risico’s van het project en vragen de toezegging dat de 
wethouder de raad goed op de hoogte houdt van de ontwikkelingen binnen het project. 

Toezegging: het college, wethouder Binnendijk zegt toe de raad blijvend te informeren over de 
ontwikkelingen binnen het project Groene Hartcentrum. Naast de reeds geplande momenten zoals  
de Kadernota en vaststelling bestemmingsplan, zal de raad ook geïnformeerd worden op andere 
momenten, bijvoorbeeld wanneer het contract gesloten wordt.  
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Wethouder Binnendijk geeft aan op de vraag van GroenLinks over het mogelijk verlagen van de 
beheerskosten door de inzet van vrijwilligers dat het mogelijk een kansrijk idee is gezien de 
inspraakreacties van inwoners. De wethouder neemt de suggestie mee. Ook geeft de wethouder 
aan dat, zoals gesuggereerd door D66, nagedacht zal worden over het faseren van 
werkzaamheden zodat eventuele risico’s geminimaliseerd worden en hierover teruggekoppeld 
wordt aan de raad. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad: 
1. 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.
2. De kosten hiervoor te dekken uit de bijdrage van De Oude Rijnzone, de bijdrage van
Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland en de verkoop van gebouw en gronden.

6. Vragenronde  
 Raadsvraag 2020-010 GL Opvang verweesde vluchtelingenkinderen

De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
 Raadsvraag 2020-011 VVD Steun voor Leiderdorpse ondernemers

De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
 Raadsvraag 2020-012 GL Leidse Ring Noord

De vragen worden bij agendapunt 5 behandeld.
 Raadsvraag 2020-013 GL Duurzaamheidsvoucher

De vragen zijn bij het politiek forum van 14 april 2020 behandeld en zullen eventueel 
nogmaals aan bod komen bij agendapunt 10.

 Raadsvraag 2020-014 GL Huisvesting statushouders
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 2020-015 PvdA Digitale besluitvorming en agendering gemeenteraad
De vragen worden bij desbetreffende agendapunten (agendapunt 5 en 8) behandeld.

 Raadsvraag 2020-016 LPL en GL Kaderbesluit Leidse Ring Noord 
De vragen worden bij agendapunt 5 behandeld.

 Raadsvraag 2020-017 LPL en GL Kaderbesluit Leidse Ring Noord beantwoord
De vragen worden bij agendapunt 5 behandeld.

5. Kaderbesluit Leidse Ring Noord
Acht insprekers krijgen de gelegenheid in te spreken over het kaderbesluit Leidse Ring Noord. 

De PvdA, GroenLinks en de LPL dienen amendement A in. Hierin wordt voorgesteld voor het 
tracédeel Oude Spoorbaan de maximumsnelheid te behouden op 50 km/h met een hierbij 
passende weginrichting. 

D66 dient een motie (2020-04-001) in waarin opgeroepen wordt bij het opstellen van het 
uitvoeringsbesluit voor de aanleg van de Oude Spoorbaan deel van de Leidse Ring Noord 
maatregelen ten aanzien van geluidsbeperking en verkeersveiligheid, duurzaamheid en 
natuurbescherming en optimaal gebruik van de ringweg te treffen. 

Alle fracties reageren op de voorliggende motie en het amendement. De in het RIS gepubliceerde 
motie van de VVD, CDA en ChristenUnie-SGP wordt niet ingediend. 

Na een korte schorsing wordt overgegaan tot stemming. 
De voorzitter inventariseert hoe de fracties stemmen over amendement A. De fracties van LPL, 
PvdA en GroenLinks stemmen voor het amendement. De fracties van VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie-SGP tegen. Daarmee wordt het amendement met 10 tegen 11 stemmen verworpen. 
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Het voorstel kaderbesluit Leidse Ring Noord wordt zonder stemming aangenomen  waarbij de 
leden van de fracties van GroenLinks, de LPL en de PvdA vragen om aantekening in het verslag dat 
dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd. Daarmee besluit de raad: 

1. De tien verkeerskundige uitgangspunten, geldend voor de verdere ontwerp- en 
voorbereidingsfase van de gehele LRN, vast te stellen:

a. Om te functioneren als hoofddrager van het autoverkeerssysteem moet de LRN 
zorgen voor betrouwbare en robuuste reistijden voor het bereiken van de 
agglomeratie zodat de LRN aantrekkelijker (conform de Verkenning LAB071) is ten 
opzichte van concurrerende routes;

b.  De LRN zorgt op de kruispunten en rotondes voor een goede uitwisseling voor 
alle modaliteiten met het aansluitende wegennet. Om dit te bereiken moet 
voldaan worden aan het ‘Programma van Eisen Geregelde Kruispunten’ van de 
gemeenten;

c. De LRN moet voldoende toekomstvast zijn ,de ontwerpen worden ten opzichte 
van het prognosejaar 2030 getoetst met een robuustheidsmarge van 15% (en 25% 
bij kunstwerken) aan extra verkeersgroei;

d. De LRN moet in inrichting, vormgeving en gebruik de weg zijn van de hoogste 
categorie binnen de agglomeratie en als zodanig herkenbaar;

e. Het fietsnetwerk en de voorzieningen rond de LRN moet in directheid van routes 
en reistijd verbeteren of minimaal gelijkwaardig blijven ten opzichte van de 
huidige situatie;

f. De LRN moet zorgen voor een goede oversteekbaarheid en toegankelijkheid van 
de openbare ruimte.

g. De LRN moet het hoogwaardig openbaar vervoer faciliteren zodat deze aan de 
gestelde eisen voldoet voor R-net;

h.  Hulpdiensten moeten gebruik kunnen maken van de LRN of worden aanvullende 
voorzieningen voor getroffen.

i. Landbouwverkeer moet gebruik kunnen maken van de LRN of worden 
aanvullende voorzieningen voor getroffen;

j.  Bij brugopeningen moet dit niet leiden tot overbelasting van de LRN en na sluiting 
dient het verkeersysteem zich binnen een redelijke termijn (circa 2 
verkeerslichtencycli) weer te kunnen herstellen.

2. De vijf ruimtelijke uitgangspunten, geldend voor de gehele LRN, vast te stellen:
a. De LRN is in functionele zin een samenhangend systeem
b. De verschillende deelgebieden bepalen de identiteit van de weginpassing
c. De ruimtelijke overgangen in de route vragen bijzondere aandacht
d. Goede ruimtelijke inpassing, waarbij aandacht is voor:

• Zichtbaar en beleefbaar maken van bestaande watergangen
• Versterken van groene verbindingen haaks op de ring
• Kwaliteit van de hoofdfietsroutes zowel parallel als haaks op de LRN
• Oversteekbaarheid LRN voor voetgangers

e. Een duurzame en klimaat adaptieve inrichting van de LRN
3. De volgende maatregelen per tracédeel, naast de verkeerskundige en ruimtelijke 

uitgangspunten, als minimaal benodigde functionaliteiten vast te stellen:
• Tracédeel Plesmanlaan: Een gelijkvloerse autokruising van de Plesmanlaan, Vondellaan 
en Darwinweg voor doorstroming van de auto en drie ongelijkvloerse langzaam verkeer 
kruisingen maken. Het fietspad langs de Darwinweg verplaatsen van de oostzijde naar de 
westzijde om de doorstroming van de auto bij de rotonde bevorderen en een nieuwe 
ontsluiting van het Pesthuis en omliggende objecten realiseren vanaf de Darwinweg.
• Tracédeel Schipholweg: Kruisingen met de Morssingel en Dellaertweg herinrichten voor
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doorstroming van de auto en (H)OV. De verdere uitwerking van dit tracédeel vindt plaats 
in samenhang met gebiedsontwikkeling STEO en leefbaar binnenstad. De Dellaertweg
herinrichten voor doorstroming van auto en (H)OV en een goede aansluiting op de
brandweerkazerne.
• Tracédeel Willem de Zwijgerlaan: Kruising Willem de Zwijgerlaan – IJsselmeerlaan/
Sumatrastraat ongelijkvloers herinrichten, voor doorgaand autoverkeer om de 
doorstroming van de auto en (H)OV en de fietsinfrastructuur te verbeteren. Slopen van 6 
tussenwoningen en aanbrengen van geluidsschermen van twee tot drie meter (conform 
Kaderbesluit LRN 2016). De verdere uitwerking vindt plaats in samenhang met KEO. Voor 
de LRN gelden de verkeerskundige uitgangspunten, in het kader van de 
gebiedsontwikkeling zoeken de twee projecten LRN en KEO samen naar optimalisatie voor 
een nog betere inpassing . Deze wordt nader uitgewerkt in een geactualiseerd 
kaderbesluit KEO (Q3/4 2021). Het uitvoeringsbesluit Willem de Zwijgerlaan staat gepland 
voor Q2/3 2022
• Tracédeel Engelendaal: de bestaande kruising optimaliseren (tracéligging zo zuidelijk 
mogelijk) door toevoegen van een derde rijstrook aan de zuidkant voor doorstroming 
auto en (H)OV. De bypass op de Oude Spoorbaan naar Engelendaal vervalt, toevoegen van 
een ongelijkvloerse langzaam verkeerverbinding om het fietsnetwerk te verbeteren, 
vernieuwen Dwarsweteringbrug, plaatsen van geluidsschermen van twee tot drie meter 
en toevoegen van een zo lang mogelijk geluidsscherm aan de zijde bij de wijk 
Driegatenbrug.
• Tracédeel Oude Spoorbaan: De rijbanen van de wegvakken naar twee maal twee 
rijstroken verbreden op huidig niveau (-1 m NAP), de snelheid verhogen naar 70 km/h, 
bebouwde komgrens verplaatsen naar de rotonde N445/446, plaatsen van 
geluidsvoorzieningen, geen verbreding naar de woningen toe, de rotonde bij de 
Schildwacht optimaliseren, realiseren van een ongelijkvloerse langzaam verkeer 
verbinding in de nabijheid van de Schildwacht en de bushaltes ter hoogte van de 
ongelijkvloerse verbinding realiseren.

4. In te stemmen met de vijf bijgevoegde verkeerskundige referentieontwerpen per tracédeel 
van de LRN, als toetsingskader met bovengenoemde functionaliteiten voor de haalbaarheid 
en maakbaarheid en als input voor het investeringsplan.

a. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Plesmanlaan versie 29 juli 2019
b. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Schipholweg versie 29 juli 2019
c. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Willem de Zwijgerlaan versie 29 juli 

2019
d. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Engelendaal versie 29 juli 2019.
e. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Oude Spoorbaan versie 29 juli 2019

5. In te stemmen met het voortzetten van de participatie voor de LRN, waarin:
a. Er niet wordt geparticipeerd op de verkeerskundige oplossing maar wel op de 

inpassing.
b. Er vroegtijdig afstemming wordt gezocht met stakeholders, voor draagvlak en 

duurzame relaties.
c. Er verschillende participatie- en communicatiemiddelen gericht worden ingezet, zoals

informatieavonden, klankbordgroepen, bewonersbrieven en individuele gesprekken 
met belanghebbenden en raadssessies.
Er per tracédeel participatie op maat noodzakelijk is, afhankelijk van het speelveld en 
de belangen. Hierbij wordt afgestemd met de participatie en communicatiekalenders 
van raakvlakprojecten.

6. In te stemmen met het bijbehorende globale investeringsplan, waarbij de geïndexeerde 
kosten € 134.910.000,- bedragen.

7. In te stemmen met het nader uitwerken van maatregelen voor de fiets op het gehele tracé 
van de LRN. De maatregelen worden voorgelegd bij de uitvoeringsbesluiten per tracédeel.
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8. In te stemmen met het nader uitwerken van de maatregelen voor duurzaamheid op het 
gehele tracé van de LRN. De maatregelen worden voorgelegd bij de uitvoeringsbesluiten per 
tracédeel.

9. In te stemmen met de bijdrage van 3,5 miljoen van de gemeente Leiderdorp (prijspeil januari
2024), uiterlijk 1 januari 2024 te voldoen, aan Leiden voor de realisatie van de No Regret
maatregelen voor zover deze betrekking hebben op HOV, langzaam verkeer en dynamisch
verkeersmanagement en 2,4 miljoen voor de Dwarsweteringbrug.

10. In te stemmen met het feit dat de totale jaarlijkse extra beheer- en onderhoudskosten voor 
de Leidse Ring Noord voor het deel binnen de gemeentegrens van Leiderdorp het bedrag (€ 
107.000,-) uit 2016 als plafondbedrag wordt aangehouden en deze kosten te betrekken bij de 
opstelling van de kadernota 2021.

11. Het voorliggende Kaderbesluit Leidse Ring Noord, op basis van dezelfde doelstellingen uit het
eerdere besluit Oplossing LAB071 (Z/14/002047/26329), vast te stellen.

12. Het Kaderbesluit Leidse Ring Noord ( Z/16/029803/57532) in te trekken.

Motie 2020-04-001 wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fracties van de 
LPL vragen om aantekening in het verslag dat dat zij geacht willen worden te hebben 
tegengestemd.

7. Verordening naamgeving en nummering  (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:

a. Het vaststellen van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 
gemeente Leiderdorp

b. Het intrekken van de Verordening Adresnaamgeving en- nummering 2015 gemeente 
Leiderdorp.

8. Heelblaadjespad 1 vaststellen randvoorwaarden en coördinatieregeling
Naar aanleiding van het politiek forum van 14 april en de toezegging van wethouder Joosten is 
een brief van het college over de publicatie voor een oproep voor initiatieven buurtkamer
Heelblaadjespad 1 aan de stukken toegevoegd in het raadsinformatiesysteem. 

De raadsleden vragen aandacht voor een aantal punten uit het voorstel zoals de buurtkamer en 
verlengde termijn voor openstelling voor participatie, de compensatie van sociale woningbouw en 
het onderhoud van het groen en deelname aan het Groenoverleg. 

Onder andere de PvdA en GroenLinks vragen om de toezegging van de wethouder dat de sociale 
woningbouw gecompenseerd zal worden  en dat er van afkoop geen sprake kan zijn. 

Het college, wethouder Joosten geeft aan dat het oude politiebureau als compensatie plek voor 
sociale woningbouw wordt gerealiseerd op korte termijn. Wat betreft de te realiseren 
buurtkamer meldt de wethouder dat initiatiefnemer zich tot 1 juni kunnen melden en dat de 
gemeente graag faciliteert in het bijeen brengen van diverse partijen. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen, waarbij het lid Van Reijn (PvdA) vraagt om 
aantekening in het verslag dat zij geacht wil worden te hebben tegengestemd. Daarmee besluit 
de raad:

a. De stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan vaststellen als kader 
voor het bestemmingsplan, resp. redelijke eisen van welstand voor de ontwikkeling van 
een appartementencomplex op de locatie Heelblaadjespad 1.

b. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening voor 
dit project van toepassing te verklaren waarbij de volgende onderdelen gecoördineerd 
voorbereid en bekendgemaakt worden:
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i. Het bestemmingplan Heelblaadjespad 1;
ii. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en zo nodig aangevuld met 

voor de ontwikkeling noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit de Wet 
ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

iii. Noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit:
o de Wegenwet;
o de Wegenverkeerswet;
o de Algemene plaatselijke verordening geldend voor de gemeente 
Leiderdorp;
o overige lokale verordeningen geldend voor de gemeente Leiderdorp.

9. Achthovenerweg 51 verbouw wagenschuur tot 2 woningen Vvgb  
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:

a. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verbouwen van de 
rijksmonumentale wagenschuur op het perceel Achthovenerweg 51 tot 2 woningen ter 
legalisering van de feitelijke situatie.

b. Het ontwerpbesluit, zoals bedoeld in beslispunt 1, als definitief besluit van de raad voor 
de verklaring van geen bedenkingen te beschouwen bij het uitblijven van zienswijzen (de
motivering die behoort bij het ontwerpbesluit geldt dan tevens als motivering voor het
definitieve besluit).

10. Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:

- De verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020’ vast te stellen.

11. BSGR wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. 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 waarmee:

- aan artikel 14 wordt toegevoegd onder letter e. het oprichten van en deelnemen in 
stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname 
daaraan en - artikel 30, tweede lid, komt te luiden: 2 De cao-SGO (Samenwerkende 
Gemeentelijke Organisaties) is van toepassing op het personeel van het 
samenwerkingsverband.

2. In te stemmen met het verlenen van terugwerkende kracht aan de inwerkingtreding van de 
gewijzigde regeling tot en met 1 januari 2020.

12. Budgetoverheveling van 2019 naar 2020 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. vooruitlopend op de aanbieding van de jaarrekening 2019 in te stemmen met bestemming 

van het voorlopige resultaat voor het aandeel van de budgetoverheveling van 2019 naar 2020 
voor:
a- Duurzaamheidssubsidie aan Rijnhart Wonen € 63.000
b-Gebiedsvisie Baanderij € 38.000
c- Ontwikkeling serviceplein € 46.000
d- Oeverinspectie en waterdieptemeting € 50.000
e- Extra aanbod voorschoolse educatie € 35.000
f- Bestemmingsplan Zijldijk € 8.000
g-Besteding fonds 1818 € 15.000

2. de voorziening integraal beheer openbare ruimte op te heffen;
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3. bijgaande begrotingswijziging 2020 inzake de budgetoverheveling vast te stellen.

13. Besteding fractiegelden
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. De uitgaven van de raadsfracties van januari 2019 t/m december 2019 vast te stellen 

(conform de bijlage per fractie) en de hoogte van de betalingen of terugvorderingen van 
ontvangen voorschotten vast te stellen;

2. Vanaf 1 januari 2020 de maximaal te vergoeden kosten voor fractieassistentie te verhogen 
naar de landelijk erkende norm voor vrijwilligers van maximaal 1.700, - euro per jaar en in de 
toekomst de te declareren vergoeding voor fractieassistenten altijd conform de norm van de 
Belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding te laten zijn.

14. GEANNULEERD Rekenkamerrapport Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp

16. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Leiderdorp (AVOI) vast te stellen;
2. Om bij de eerstvolgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp

2019 (APV), artikel 2:11, vierde lid, van de APV te wijzigen in die zin dat in dit artikel wordt
verwezen naar de AVOI en artikel 5:24, derde lid, van de APV te wijzigen in die zin dat in dit
artikel wordt verwezen naar de AVOI in plaats van naar de Telecommunicatieverordening.
Onder voorwaarde dat de AVOI (1) wordt vastgesteld;

3. Om bij de eerstvolgende wijziging van de Legesverordening 2021 Hoofdstuk 16 van de
tarieventabel te wijzigen. Onder voorwaarde dat de AVOI (1) wordt vastgesteld;

4. De besluiten onder 1 t/m 3 op de dag na digitale bekendmaking in werking te laten treden.

17. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De overzichten van openstaande moties en toezeggingen worden vastgesteld. Hierbij worden de 
door het college als afgedaan te beschouwen voorgestelde moties en toezeggingen ook door de 
raad als afgedaan vastgesteld en worden de door college en griffie voorgestelde nieuwe 
afdoeningsdata overgenomen. 
Op verzoek van D66 zal toezegging 43 (Van Der Valkbouwmanweg 236) pas afgedaan worden 
wanneer de omgevingsvergunning ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. 

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 lijst ingekomen stukken van 20 april 2020 wordt vastgesteld. 
Fracties laten schriftelijk weten wat stukken besproken dienen te worden. 

19. Vaststellen besluitenlijst raad 2 maart 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

20. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.35  uur.
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