
 DIGITAAL AGENDA RAAD 1 JUNI 2021

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

De raadsvergadering vindt digitaal plaats en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen 
 Mededingen vanuit de raad
 Mededelingen van het college

4. Inspreekrecht
Wie wil inspreken in de raad kan tot 12:00 uur op de dag van de vergadering een aanmelding 
sturen naar griffie@leiderdorp.nl onder vermelding van het onderwerp. Als het onderwerp 
niet in deze vergadering geagendeerd is, krijgt de inspreker het woord bij dit agendapunt 
inspreekrecht. Als het onderwerp wel een geagendeerd punt betreft, dan krijgt de inspreker 
aan het begin van het betreffende agendapunt de gelegenheid om in te spreken. 

5. Vragenronde

 Actualiteitsronde
Een raadslid dat tijdens de actualiteitsronde vragen wil stellen, meldt dit uiterlijk om 
12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie – onder vermelding van de vraag. 
De vragen worden mondeling beantwoord door het college. De actualiteitsronde is 
bedoeld voor korte vragen over actuele onderwerpen, die direct en kort beantwoord 
kunnen worden. Diepgaander vragen kan een raadslid stellen in de vorm van schriftelijke 
raadsvragen (art.48 RvO). Technische of informatieve vragen worden op een andere 
wijze gesteld.
 Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)
Raadsleden kunnen als beantwoording van schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO) heeft 
plaatsgevonden in de raadsvergadering vragen om nadere inlichtingen over het gegeven 
antwoord.
 Schriftelijke raadsvragen 2021-023 CDA Park Agthoven 210415 beantwoord
 Schriftelijke raadsvragen 2021-024 VVD Coronasteun maatregelen beantwoord
 Schriftelijke raadsvragen 2021-025 LPL WarmtelinQ+ beantwoord
 Schriftelijke raadsvragen 2021-026 VVD Gemeente speuren anoniem op social media 

termijn beantwoording uiterlijk 15 juni 2021
 Schriftelijke raadsvragen 2021-027 CDA Park Agthoven (vervolg)

termijn beantwoording uiterlijk 18 juni 2021

6. 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 raad daartoe besluit. 
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7. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
De raad wordt gevraagd de Regionale Energiestrategie 1.0 Holland Rijnland vast te stellen en 
op een aantal thema’s uit te werken en verankeren in het lokaal (omgevings)beleid, in 
afstemming met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland.

8. Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+
De raad wordt gevraagd om te kiezen voor samenwerking tussen zes gemeenten om de 
warmtetransitie in de Leidse regio te kunnen vormgeven, hiervoor een 
samenwerkingsconvenant aan te gaan, budget mee te geven, de intentie uit te spreken een 
investeringsfonds op te bouwen, een keuze te maken voor het benutten van restwarmte, en 
het college te mandateren uitvoering te geven aan het raadsbesluit.

9. Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland wensen en bedenkingen
De raad wordt gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken m.b.t. de Regionale 
Omgevingsagenda Holland Rijnland. 

10. Regionale Strategie Mobiliteit wensen en bedenkingen
De raad wordt gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken m.b.t. de Strategie 
Mobiliteit Holland Rijnland.  

11. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2022
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de 
Begroting 2022 van Holland Rijnland. 

12. BSGR zienswijze Meerjarenbegroting 2022-2025
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de 
Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

13. Tijdelijke aanwijzing plv. raadsgriffier
Het verzoek aan de raad is de heer D. van der Harst aan te wijzen als tijdelijk 
plaatsvervangend griffier. 

14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
De raad wordt verzocht de besluitenlijst van 26 april 2021 vast te stellen. 

15. Sluiting

Leiderdorp, 17 mei 2021

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