
DIGITAAL AGENDA RAAD 7 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 2021-026 VVD Gemeente speuren anoniem op social media 

210518 inclusief aanvullende vraag beantwoord
 Schriftelijke raadsvragen 2021-027 CDA Park Agthoven (vervolg) 210521

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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6a. De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de brief van het 
       college d.d. 2 juni 2021 inzake vastgoed.

7. Integrale visie laadinfrastructuur
De raad wordt gevraagd de integrale visie laadinfrastructuur vast te stellen.

8. Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)  Leiderdorp 2021-2022
De raad wordt gevraagd de verordening ‘Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
Leiderdorp 2021-2022’ vast te stellen.

9. Omgevingswet: adviesrecht en participatie bij buitenplanse afwijking van omgevingsplan
Naar aanleiding van de bespreking in het Politiek Forum van 31 mei 2021 wordt voorgesteld 
dit agendapunt van de agenda te verwijderen. 

10. ODWH Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de 
Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdienst West-Holland.

11. RDOG zienswijze Begroting 2022 en 2e businesscase RDOG 2024
Het verzoek aan de raad is een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept 
programmabegroting en de visie op de tweede businesscase van het programma RDOG2024. 

12. Servicepunt71 zienswijze Ontwerpbegroting 2022
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de 
Ontwerpbegroting 2022 van Servicepunt71.

13. Benoeming burgerraadslid Den Outer
Het verzoek aan de raad is de heer Den Outer te benoemen tot burgerraadslid voor de duur 
van de huidige raadsperiode.

14. 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

15. 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. Wel kunnen 
raadsleden nadere inlichtingen vragen over beantwoording door het college van schriftelijke 
raadsvragen. De lijst ingekomen stukken bestaat uit: 

 Brieven van het college aan de raad
 Schriftelijke beantwoording door het college van raadsvragen ex art.48 RvO 
 Overige ingekomen stukken

16. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
De raad wordt verzocht de besluitenlijst van 1 juni 2021 vast te stellen
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17. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 
Steun VNG motie “zonder geld geen gemeente (raden in verzet)”

18. Sluiting

Leiderdorp, 17 mei 2021

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