
AGENDA RAAD 27 januari 2020

21.00  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Vragenronde  
 Raadsvraag 48 GL Baanderij vestiging Baby Dump beantwoord
 Raadsvraag 2020-001 GL Plantsoen Cor Gordijnsingel en Engelendaal
 Raadsvraag 2020-002 D66 Jeugdhulp gemeentelijke toegang

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de brief van het 
college d.d. 15 januari 2019 (Z/19/089769/179049) met bijlagen over locatie Doesmeer. 
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. Mobiliteitsvisie 
Het verzoek aan de raad is het mobiliteitsbeleid, zoals verwoord in de mobiliteitsvisie 
Bereikbaar en op Weg, voor de komende 10 jaar uit te stippelen. 

7. Jeugdhulp gemeentelijke toegang
Het verzoek aan de raad is het kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang 
jeugdhulp vanaf 2021 vast te stellen.

8. Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 
2020-2023: Veiligheid in Samenhang en de zienswijze vast te stellen en het bestuur van de 
VRHM hiervan op de hoogte te stellen.

9. GEANNULEERD Rekenkamerrapport Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp
Het verzoek aan de raad is het college te verzoeken om in samenspraak met de griffie te 
onderzoeken op welke wijze de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport kunnen worden 
uitgewerkt.

10. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken 
Het verzoek aan de raad is het periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken vast te 
stellen.

11. Omgevingsdienst West-Holland 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de 2e 
begrotingswijziging 2019 en de 1ste begrotingswijziging 2020 van de Omgevingsdienst West-
Holland.
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12. Omgevingsdienst West-Holland 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH 
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Omgevingsdienst West-Holland en in te stemmen met de inwerkingtreding van deze 
wijziging.

13. GEANNULEERD 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

14. Decembercirculaire 2019 en herstelbesluit Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
Het verzoek aan de raad is gelet op de Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds, de 
begrotingswijziging 2020 vast te stellen en in te stemmen met een éénmalige 
resultaatafhankelijke toevoeging aan de reserve duurzaamheid voor € 237.098 in 2019 en op 
de Septemberwijziging 2019 Gemeentefonds in te stemmen met een éénmalige 
resultaatafhankelijke onttrekking aan de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds 
van twee keer € 472.951 is totaal € 945.902 in 2019.

15. Benoeming lid auditcommissie 
Het verzoek aan de raad is mevrouw Hofman-Züter (GroenLinks) te benoemen tot lid van de 
auditcommissie voor de duur van de huidige raadsperiode.

16. 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

17. 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.

18. Vaststellen besluitenlijst raad 16 december 2019 en raad 13 januari 2020

19. Motie Vreemd aan de orde van de Dag 1
Motie Vreemd aan de orde van de Dag namens PvdA en LPL over de Leidse Ringweg Noord 
met betrekking tot de maximale snelheid.

20. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 2
Motie Vreemd aan de Orde van de Dag namens GroenLinks over de vestiging van Babydump 
aan de Baanderij. 

21. Sluiting

Leiderdorp, 6 januari 2020

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