
DIGITAAL AGENDA RAAD 22 juni 2020 

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

3a.    Actualiteiten Coronacrisis

4. Benoeming burgerraadslid Groentjes (VVD)

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. Vragenronde  
 Raadsvraag 2020-017 CU-SGP participatie Mobilitietsnota
 Raadsvraag 2020-018 LPL Openbare besluitenlijst B&W
 Raadsvraag 2020-019 LPL Deelnota’s Mobiliteit
 Raadsvraag 2020-020 GL Kadernota 2021-2024 
 Raadsvraag 2020-021 GL Deelnota’s Mobiliteit
 Raadsvraag 2020-022 LPL ongeval Achthovenerweg 200622

7. Rekenkameronderzoek klachtenbehandeling Leiderdorp 
Het verzoek aan de raad is om op grond van de aanbevelingen uit het rapport het college te 
verzoeken deze uit te werken in een voorstel aan de raad. 

8. ODWH zienswijze begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024  
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de 
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de Omgevingsdienst West-Holland.

9. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2020
Het verzoek aan de raad is de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Leiderdorp 2020 vast te stellen.

10. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2020
De vraag aan de raad is de GIG 2020 inclusief bijbehorende grondexploitaties en financiële 
investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke projecten. 

11. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering van 24 juni 2020 
Ter voorbereiding op het AB van 24 juni 2020.

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 
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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 25 mei 2020

15. Sluiting

Leiderdorp, 2 juni 2020

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