
 AGENDA RAAD 21 september 2020 

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

De raadsvergadering  vindt plaats in de raadzaal en wordt uitgezonden via www.raadleiderdorp.nl. 
Publiek kan de vergadering vanwege de coronamaatregelen niet bijwonen maar volgen via de 
livestream. 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

3a.    Actualiteiten Coronacrisis

4. Vragenronde
 Raadsvraag 2020-028 GL Luierinzameling
 Raadsvraag 2020-029 GL Ontmoedigingsbeleid met betrekking tot roken
 Raadsvraag 2020-030 LPL Gevaarlijke situatie Rhijnvreugdbrug
 Raadsvraag 2020-031 GL Verdwenen zebrapaden Vossiuslaan
 Raadsvraag 2020-032 LPL Kosten onderzoek regionale samenwerking Berenschot
 Raadsvraag 2020-033 D66 Nationaal Groeifonds – Kansen voor Leiderdorp

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. Regionale bedrijventerreinenstrategie 
Het verzoek aan de raad is de strategie ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071-
gemeenten, ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030’, inclusief bijlage 1 t/m 4 vast 
te stellen. 

7. Afkoopsom sociale woningbouw Heelblaadjespad 1
Het verzoek aan de raad is de bijdrage afkoop sociale woningbouw Heelblaadjespad 1 
ad. € 160.177,50 vast te stellen.

8. Regionale samenwerking - eindrapport en advies onderzoek effecten fusie voor Leiderdorp 
door bureau Berenschot
Doel: bespreking in de raad van de resultaten van het debat in het politiek forum. 
Mogelijkheid tot het indienen van moties over dit onderwerp.   

9. 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
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10. 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.

11. Vaststellen besluitenlijst raad 13 juli 2020

12. Sluiting

Leiderdorp, 31 augustus 2020

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