
Raadsvergadering 28 april 2008 
 
Locatie :raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd :20.00 uur 
 
 
Agenda: 
 
20.00 uur 1. Opening 
 
 

2. Vaststellen agenda 
 
 

3. Benoeming vertegenwoordigers in regionaal orgaan. 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 08035 en 08036  
Binnen de regio maakt de gemeente Leiderdorp deel uit van verschillende 
gemeenschappelijke regelingen en daartoe dienen vertegenwoordigers te 
worden benoemd. De vraag aan de raad is dhr. van Huut te benoemen tot 
lid en mevr. Vons-de Jong te benoemen tot plaatsvervangend lid van het 
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. 
 
 

  4. MEAS 
 Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 08037 en 08038 

Op 24 september 2007 heeft de raad ingestemd met nieuwe 
stedenbouwkundige randvoorwaarden behorend bij een plan voor 60 
appartementen op de MEAS-locatie. De raad heeft in die vergadering ook 
besloten dat het uiteindelijke plan ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd. 
Binnen de vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden is in 
opdracht van de projectontwikkelaar een plan uitgewerkt.  
De vraag aan de raad is akkoord te gaan met het uitgewerkte plan.  

 
 
  5. Kader Sportbeleid 

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 08039 en 08040 
De nota Sport Beweegt 2007-2011 is op advies van de commissie in de 
vergadering van 9 oktober aangehouden voor besluitvorming in de raad. 
Reden hiervan is dat de nota te uitgebreid, maar op sommige punten ook 
onvolledig werd bevonden. De vraag aan de raad is nu akkoord te gaan 
met de hoofdlijnen van het sportbeleid 2008-2012. 
 
 

  Schorsing 
 

 
 
  6. Bezwaarschrift voorbereidingsbesluit Oude Rijn en Zijl 

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 08041 en 08042 
De raad heeft op 24 september 2007 een voorbereidingsbesluit genomen 
voor de Oude Rijn en Zijl. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. 
Conform het advies van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften wordt 
de raad nu gevraagd dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven.  
 



7. Nota inkopen en aanbesteden 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 08043 en 08044 
In deze nota staat beschreven welke uitgangspunten en procedures de 
gemeente Leiderdorp hanteert bij inkopen en aanbesteden. De vorige nota 
“Inkopen en aanbesteden in de gemeente Leiderdorp” sluit niet meer aan 
bij de ontwikkelingen en wensen van de gemeentelijke organisatie. De 
vraag aan de raad is de laatste nota in te trekken en de nieuwe Nota 
“Inkopen en Aanbesteden” als kader vast te stellen.  

 
 
 
 8. Dienstverleningsovereenkomst en prestatie afspraken 

Leiderdorp en Leiden 2008 
Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 08045 en 08046 
De sociale diensten van de gemeenten Leiden en Leiderdorp werken sinds  
1 januari 2007 samen. De vraag aan de raad is kennis te nemen van de 
overeenkomst en de daarmee gemoeide meerkosten voor de uitvoering. 

 
 
 
  9. Begrotingswijziging 1 boekjaar 2008 
 Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 08047 en 08048 

Vaststellen van begrotingswijziging 1 boekjaar 2008. Deze 
begrotingswijziging betreft de verwerking van de effecten in 
meerjarenbeeld van de Najaarsnota 2007. Deze mutaties konden niet in de 
bijbehorende begrotingswijziging (nummer 7 in 2007) verwerkt worden 
aangezien dit een ander begrotingsjaar betreft. De begroting 2008-2011 
was bij het maken van de najaarsnota (oktober 2007) nog niet vastgesteld, 
de begrotingswijziging voor het meerjarenbeeld wordt daarom apart 
vastgesteld. De vraag aan de raad is deze begrotingswijziging vast te 
stellen. 

 
 
 
  10. Begrotingswijziging 2 boekjaar 2008 

Raadsvoorstel en conceptbesluit nr. 08049 en 08050 
Vaststellen van begrotingswijziging 2 boekjaar 2008. Begin januari 2008 is 
het gebouw aan de Touwbaan gekocht door de gemeente. Het gebouw 
waarin de Leo Kanner school is gehuisvest werd voor deze aankoop door de 
gemeente gehuurd. Een deel van het gebouw stond in deze huurperiode 
leeg. Met ingang van februari 2008 wordt het leegstaande deel van het 
gebouw door de gemeente verhuurd aan de Dienst Informatie Politie 
Hollands Midden. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de 
aankoop van het gebouw conform de het collegebesluit verwerkt in de 
begroting 2008 en verder. De vraag aan de raad is deze 
begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
11. Vragenronde 

   
 

12. Notulen van de vergadering van 25 maart 2008 en lijst van 
toezeggingen. 

 
 



13. Ingekomen stukken en mededelingen (regio) 
 
 

  14. Sluiting 
 

    
 
 
 
Leiderdorp, 18 april 2008 
De voorzitter van de raad, 

 
 

M. Zonnevylle 
 


