
DIGITAAL AGENDA RAAD 25 januari 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 en inspreekrecht

3a.    Actualiteiten Coronacrisis

4. Vragenronde
 Raadsvraag 2021-001 LPL Bijstandsuitkeringen Leiderdorp
 Raadsvraag 2021-002 LPL Vervolgvraag Wereldhave
 Raadsvraag 2021-003 GL Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod 

Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte
 Raadsvraag 2021-004 CDA Jongeren en Corona
 Raadsvraag 2021-005 CDA Brandveiligheid
 Raadsvraag 2021-006 GL Bomenkap Lokhorst
 Raadsvraag 2021-007 LPL Drukte in supermarkten in Leiderdorp
 Raadsvraag 2021-008 LPL Participatietraject Simon Smitweg

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. Statendaalderplein Herinrichting 
De raad wordt gevraagd  in te stemmen met de herinrichting van het Statendaalderplein en 
een  uitvoeringskrediet van € 175.000,- beschikbaar te stellen, tevens  in te stemmen met 
een bijdrage van €125.000 uit de reserve Bouw- en grondexploitaties en met het verhogen 
van de onttrekking aan de voorziening Wegen in 2020 met € 33.685 en het verlagen van de 
onttrekking in 2024 met hetzelfde bedrag als gevolg van het verschuiven van het groot 
onderhoud naar 2020, in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijzing.

7. Bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan voor de Reconstructie van de Simon Smitweg 
gewijzigd vast te stellen.

8. Kunst- en Cultuurnota 2021
De raad wordt gevraagd de Kunst- en Cultuurnota Leiderdorp vanaf 2021 Cultuur doet leven 
vast te stellen  en het beleid uit te voeren binnen de meerjarenbegroting.

9. Verordening commissie Regionale Samenwerking 
Het verzoek aan de raad is een commissie Regionale Samenwerking in te stellen en daarmee 
de regiowerkgroep op te heffen en de Verordening Regionale Samenwerking Leiderdorp 
2021 vast te stellen.
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10. Benoeming leden commissie Regionale Samenwerking
Het verzoek aan de raad is, onder voorbehoud van het besluit van de raad over de 
verordening en de instelling van een commissie regionale samenwerking, de leden en 
plaatsvervangend leden op voordracht van het presidium te benoemen en een voorzitter aan 
te wijzen. Er zal schriftelijk gestemd worden. 

11. 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

12. 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.

13. Vaststellen besluitenlijst raad 14 december  2020

14. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag – verwachtingen participatie 

15. Sluiting

Leiderdorp, 4 januari 2021

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