
DIGITAAL AGENDA RAAD 29 maart 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 2021-009 LPL Situatie Splinterlaan en Spanjaardsbrug
 Raadsvraag 2021-010 PvdA Parkeren in de wijk Voorhof Noord
 Raadsvraag 2021-011 LPL Invordering belastingen door Involon
 Raadsvraag 2021-012 LPL Onderhoud Jaagpad
 Raadsvraag 2021-013 LPL Begraafplaats Rhijnhof
 Raadsvraag 2021-014 LPL Patrimoniumpark geen gemeentelijk monument
 Raadsvraag 2021-015 LPL Sporthal de Bloemerd vaccinatielocatie GGD
 Raadsvraag 2021-016 LPL Ondersteuning Leiderdorpse slachtoffers Toeslagenaffaire
 Raadsvraag 2021-017 LPL Sneeuwvrij houden OV haltes
 Raadsvraag 2021-018 LPL Aanvullende vragen Involon
 Raadsvraag 2021-019 LPL Cultuurcoach
 Raadsvraag 2021-020 PvdA Stijging criminaliteit Leiderdorp
 Raadsvraag 2021-021 PLP Gemeente aan Huis pagina
 Raadsvraag 2021-022 LPL Vervolgvragen Bloemerdhal beschikbaar stellen aan GGD

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. Advies Commissariaat Media
De raad wordt gevraagd Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Stichting RTV 
Leiderdorp aan te wijzen als lokale publieke media instelling voor vijf jaar vanaf 28 november 
2020.

7. Rekenkamerrapport Duurzaamheidsbeleid Leiderdorp
Het verzoek aan de raad is gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de 
Rekenkamercommissie ”Duurzaam Leiderdorp: worstelen met de ambities” het college te 
verzoeken periodiek te rapporteren over het bereiken van de doelstellingen uit de 
Duurzaamheidsagenda, over de effectiviteit van de ingezette instrumenten en de daarmee 
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gemoeide kosten, en over de ontwikkelingen bij de subthema's waarvoor nog geen 
doelstellingen zijn vastgesteld.

8. Verordening duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021
Het verzoek aan de raad is de Verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021’ 
vast te stellen.

9. Erratum schuldhulpverlening
De raad wordt gevraagd de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Leiderdorp 2021 
vast te stellen met aanpassing van Artikel 2.

10. Normenkader en controleprotocol 2020-2021
De raad wordt gevraagd het voor de jaarrekening 2020 geactualiseerde ‘Normenkader voor 
de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen en 
het voor de jaarrekening 2021 geactualiseerde ‘Controleprotocol en normenkader 
accountantscontrole 2021’ vast te stellen.

11. Budgetoverheveling van 2020 naar 2021
Het verzoek aan de raad is om vooruitlopend op de jaarrekening 2020 in te stemmen 
met bestemming van het voorlopige resultaat voor het aandeel van de budgetoverheveling 
van 2020 naar 2021. 

12. Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad 2021
De raad wordt gevraagd Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad 2021 
vast te stellen.

13. Verantwoording fractiegelden 
De raad wordt gevraagd de bedragen van de uitgaven door de raadsfracties van januari 2020 
t/m december 2020 vast te stellen (conform de bijlage per fractie) en de hoogte van de 
terugvorderingen van ontvangen voorschotten vast te stellen.

14. Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de herbenoeming door de gemeenteraad van 
Leiden van de leden B.E.D. Snel en R.W. Turksema. 

15. Instellen werkgroep communicatie en profilering raad 
Het verzoek aan de raad is de werkgroep communicatie en profilering Raad vast te stellen.

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.
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18. Vaststellen besluitenlijst raad 25 januari 2021

19. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Bekendmakingen en Mededelingen in Leiderdorps 
Weekblad

20. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Spanjaardsbrug

21. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Groenafval

22. Sluiting

Leiderdorp, 8 maart 2021

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