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Vragenronde 
D66 stelde vragen over de landelijke en regionale beleidsplannen van de politie. Vragen en 
antwoorden kunt u nalezen in het raadsinformatiesysteem 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Maatschappij/2013/4-maart/20:00 
 
Managementletter 2012 gemeente Leiderdorp & Managementletter Servicepunt71 (SP71) 
De commissie is blij met de managementletter van de gemeente Leiderdorp. Ten aanzien van de 
managementletter van SP71 is de meerderheid van de commissie zeer kritisch. Het tot nu toe bereikte 
resultaat roept om dringende actie van het SP71 bestuur. De basiszaken moeten op orde worden 
gebracht en er dient helderheid te komen over verantwoordelijkheden en financiële consequenties. 
Het college geeft aan dat bestuur van SP71 aan de slag gaat met de aanbevelingen. Inmiddels zijn 
een aantal zaken opgelost en verbeteringen worden aangebracht. De accountant wijst op de zakelijke 
benadering die van alle betrokken partijen nodig is. Ze geeft ook aan dat er al vervolgacties in gang 
zijn gezet naar aanleiding van de aanbevelingen in de managementletter. De VVD kondigt voor de 
raad van 18 maart een motie van aanmoediging aan, BBL verwacht voor de raad antwoord op de 
vraag over de kosten van het rapport Twijnstra Gudde. 
 
Financiële verordening Leiderdorp 2013 
De commissie adviseert positief over dit voorstel, waarin de vraag aan de raad is de planning en 
controlcyclus van de gemeente aan te passen. VVD en BBL maken opmerkingen over het tijdstip van 
aanlevering jaarrekening. De raad neemt op 18 maart een besluit. 

 
Visie Jeugdhulp "Iedereen doet mee" 
Vanuit de commissie de complimenten over de presentatie van 27 februari jl. De commissie adviseert 
positief over deze visie en de doelen. Ze benadrukt het belang van tijdige informatie richting raad, 
stevige lokale invulling, zorgvuldigheid en de financiële kaders. De raad neemt op 18 maart een 
besluit. 
 
Subsidieplafonds 2014 
Conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 stelt de raad voor 1 april de 
subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vast. De commissie vindt de verstrekte informatie 
summier en vraagt om meer duidelijkheid over de voorgestelde bezuiniging en de verdeling. 
Het college geeft aan dat de begroting 2013 als basis dient voor dit voorstel om 5% te bezuinigen op 
het totaal van de middelen. Indien de prestaties van instellingen niet voldoende waren, dan kan dat 
gevolgen hebben voor de toekenning van subsidie in 2014. De VVD kondigt een mogelijk 
amendement aan. CDA en PvdA geven aan niet met het 1

e
 beslispunt in te kunnen stemmen. De raad 

neemt op 18 maart een besluit. 
 
Notitie lokale veiligheid 2013 
De commissie is blij met deze tussenrapportage. D66 mist op het gebeid van veiligheid continuïteit 
van bespreking in de raad en wijst op het belang van het benutten van lokale vrije ruimte in de 
uitvoering. De VVD vraagt om duidelijke doelen en afspraken richting de raad. De burgemeester geeft 
aan dat er in juni  - als de uitvoeringsplannen van politie en brandweer verder gereed zijn een 
informerende avond voor de raad komt.  
 
Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 
De commissie adviseert positief over de concept-reactie. De raad neemt op 18 maart een besluit. 
 
Accommodatiebeleid 
De commissie is teleurgesteld dat er geen nota is. Het presidium behandelt het verzoek van het 
college om het accommodatiebeleid in de subsidiewerkgroep te agenderen. 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Maatschappij/2013/4-maart/20:00

