
Raadsvergadering 24 september 2007 
 
Locatie :raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd :19.30 uur, behandeling punt Centrumplein 21.30 uur 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 
 
4. Notulen van de vergadering van 2 juli en van 16 juli 2007 en lijst van 
toezeggingen. 

 
5. Ingekomen stukken en mededelingen (regio) 
 
6. MEAS 

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07127 en 07128 
Voorstel om in te stemmen met het stedenbouwkundige ontwerp en de daarbij 
behorende randvoorwaarden voor een appartementengebouw van 60 woningen 
waarvan 30% sociaal op de MEAS-locatie.  
Tevens voorstel om in te stemmen met de aangepaste GREX en de daarbij 
horende inkomsten en nog te verwachten uitgaven en in te stemmen met het 
starten van de vrijstellingsprocedure: voor het plan is een vrijstelling nodig van 
het bestemmingsplan. 
Voorstel om in te stemmen met het voorgestelde interactief proces bij het 
vormgeven van de buitenruimte: het voorgestelde proces biedt omwonenden de 
mogelijkheden om plaats te nemen in een klankbordgroep.  

 
7. Bestuurlijke vernieuwing, voorstel van de werkgroep n.a.v. 

raadsconferentie 15 juni 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07107 en 07108 
Discussie over de voorstellen, bestemd voor alle raads- en burgerraadsleden.  

 
 

8. Beslissing op bezwaar tegen voorbereidingsbesluit Achter ’t Hofje 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07111 en 07112 
Voorstel om, bezwaarschriften gericht tegen het besluit van de raad van 12 
februari 2007 om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Achter ’t 
Hofje, ongegrond te verklaren.  

 
9.  Subsidiering VluchtelingenWerk 

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07113 en 07114 
Voorstel in te stemmen om een bedrag van € 13.900,- voor het jaar 2006 
onttrekken uit de reserve vluchtelingen en nieuwkomers ten behoeve van de 
definitieve subsidie VluchtelingenWerk Rijnade.  
 
 
 
 
 
 



10.Startnotitie bestuurskrachtmeting 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07115 en 07116 
Tijdens de raadsvergadering van 2 april is de wens geuit tot het houden van een 
bestuurskrachtmeting. In de startnotitie geeft het college de mogelijkheden van 
een onderzoek aan. Het vaststellen van de notitie door de raad is het formele 
besluit tot het houden van de bestuurskrachtmeting en tot het verstrekken van 
het benodigde krediet.  
 

11.Voorbereidingsbesluit voor de Oude Rijn en de Zijl 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07117 en 07118 
Als gemeente kunnen we, middels een parapluregeling, er voor zorgen dat er 
geen steigerbouw wordt toegestaan in de Oude Rijn en de Zijl. Deze 
parapluregeling heeft pas rechtskracht als het ontwerp ter visie is gelegd. Met dit 
Voorbereidingsbesluit kunnen aanvragen voor steigerbouw tot die tijd worden 
aangehouden.  

 
12.Toeristenbelasting 

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07119 en 07120 
De huidige verordening werkt niet naar tevredenheid. Jaarlijks moeten de 
aanslagen worden herberekend in verband met de hardheidsclausule.  
Op grond hiervan is het raadzamer om artikel 6 te laten vervallen en artikel 5 te 
wijzigen.  

 
13.Uitbreiding begraafplaats 

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07121 en 07122 
Voorstel om te komen tot een toelaatbare capaciteitsuitbreiding om aan de vraag 
naar de soorten graven en urnenmuren te kunnen voldoen en daarvoor een 
uitvoeringskrediet verlenen van € 512.000,-.  

 
14.Precario 2006 en 2007 

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07123 en 07124 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07129 en 07130 
Instemmen om de eerste wijzigingen, op de Verordening op de heffing en de 
invordering van precariobelasting 2006 en 2007, goed te keuren, zodat de 
precariobelasting op de juiste wijze geheven kan worden.  

 
15.Goot- en bouwhoogtes Voorhof  

      Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07125 en 07126 
      Op de plankaart van het bestemmingsplan Voorhof is sprake van foutieve goot- en  
      bouwhoogtes. Met een reparatiebestemmingsplan is het mogelijk deze foutieve  

weergave te herstellen. Totdat deze partiële herziening in werking treedt kunnen 
met dit voorbereidingsbesluit ongewenste aanvragen worden aangehouden. 

 
16. Centrumplein (21.30 uur) 

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 07105 en 07106 
Bespreking schetsplan Centrumplein. 

 
17.Sluiting 

    
Leiderdorp, 14 september 2007 
De voorzitter van de raad, 
 
 
M. Zonnevylle 



 


