
    COMMISSIE BESTUUR EN MAATSCHAPPIJ  
 

 
A G E N D A voor maandag 4 maart 2013  
 
Aanvang : 20.00 UUR 
Voorzitter : Hugo Langenberg 

 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde 

 
4. Ingekomen stukken 

 
5. Mededelingen 

 
6. Managementletter 2012 gemeente Leiderdorp & Managementletter Servicepunt71 

De raad heeft Ernst & Young de opdracht verstrekt om de jaarrekening 2012 van de 
gemeente te controleren. Deze tussentijdse bevindingen zijn gerapporteerd in de 
managementletter aan het college. De managementletter zoals die aan Servicepunt71 is 
uitgebracht, is door de accountant van de gemeente Leiderdorp betrokken in de interim-
controle die zij in november bij Leiderdorp heeft uitgevoerd.  
Ter bespreking in de commissie (Managementletter Servicepunt71 wat betreft de effecten 
voor Leiderdorp). 
 
Bij de punten 6 en 7 is de accountant Ernst & Young aanwezig (technische vragen van 
te voren stellen via de mail). 
 

7. Financiële verordening Leiderdorp 2013 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de planning en controlcyclus van de gemeente aan te 
passen. Hierbij wordt het aantal bestuursrapportages teruggebracht van 3 per jaar naar 2 per 
jaar. Het gaat hierbij om een rapportage over januari t/m april en een rapportage over januari 
t/m augustus. Ter besluitvorming raad 18 maart 2013. 
 

8. Visie Jeugdhulp "Iedereen doet mee" 
Met ingang van 1 januari 2015 zal de gemeente naast haar verantwoordelijkheid 
voor het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk 
worden voor de gehele jeugdzorg. Vaststellen van een kader waarbinnen de transitie op de 
jeugdzorg kan worden opgepakt. Ter besluitvorming raad 18 maart 2013 
 

9. Subsidieplafonds 2014 
Conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 stelt dat de raad voor 1 april de 
subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt. Ter besluitvorming raad 18 
maart.2013 
 

10. Notitie lokale veiligheid 2013 
Ter bespreking in de commissie notitie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid.. 
Het is de bedoeling in juni – als de uitvoeringsplannen verder gereed zijn – een informerende 
avond over veiligheid te houden, waarbij politie en brandweer aanwezig zijn.  
 

11. Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 
Jaarlijks stelt de RDOG op basis van een vastgestelde conceptprogramma 
programmabegroting op. De vraag aan de raad is een zienswijze te geven bij de 
conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierdoor kan bij het vaststellen van de 
conceptprogramma in het Algemeen bestuur van 27 maart een betere afweging gemaakt 
worden en de reacties worden meegenomen in de nog op te stellen programmabegroting 
2014. Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie. Ter besluitvorming raad 18 maart 2013. 



 
12. Accommodatiebeleid 

Brief van het college ter bespreking in de commissie. 
 

13. Lijst van toezeggingen 
 

14. Rondvraag 
 

15. Sluiting 
 
 
 
 
Leiderdorp, 21 februari 2013 
namens de voorzitter van commissie Bestuur en Maatschappij, 
 
mw. J.C. Zantingh 
griffier 


