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Zienswijze Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) ontwerpbegroting 2015 
De commissie kan zich vinden in de opgestelde zienswijze. Er zijn wel zorgen over de open eindes in 
de concept begroting. Net als in voorgaande jaren vraagt de commissie om meer helderheid en 
volledigheid in de begroting. Dhr. de Gouw, directeur RDOG, geeft een toelichting op de 
ontwerpbegroting en op de bezuinigingen die worden doorgevoerd. De RDOG is in afwachting van 
resultaten van onderzoek naar verdere bezuinigingsmogelijkheden en de eventuele keuzes die de 
gemeenteraden moeten maken. De zienswijze wordt verstuurd naar de RDOG en vastgesteld door 
plaatsing op de Lijst van Ingekomen Stukken van de raad van 16 juni as. 
 
Brandweer Hollands Midden brief gemeente Leiderdorp en Oegstgeest inclusief bijlage, brief 
d.d. 17 april 2014 
De commissie spreekt haar zorg uit over de communicatie en de onrust die is ontstaan bij de inwoners 
en bij de vrijwillige brandweer. Het college geeft aan dat er tot 18 september as. geen besluiten 
worden genomen, in afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek naar o.a. de aanrijtijden. 
De commissie agendeert dit onderwerp voor verdere bespreking met de burgemeester voor de raad 
van 16 juni 2014. 
 
Opdrachtgeverschap jeugd 
Doel van dit voorstel is een goed georganiseerd regionaal opdrachtgeverschap te realiseren. De 
commissie adviseert positief over dit voorstel. Wel zijn er vragen over het ontbreken van 
keuzemogelijkheden, de regie en de te bepalen koers. Voor 2015 en verder dienen er wel 
keuzemogelijkheden te zijn. De commissie roept het college op proactief aan de slag te gaan met als 
inzet herziening van het hele domein en het voorkomen van dubbelingen. 
De raad neemt op 16 juni een besluit. 
 
Zienswijze Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM HM) 
De commissie kan zich vinden in de opgestelde zienswijze. De zienswijze wordt verstuurd naar de 
VRHM HM en vastgesteld door plaatsing op de Lijst van Ingekomen Stukken van de raad van 16 juni 
2014. 
 
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) Jaarverslag 2012/2013  
D66 heeft technische vragen gesteld. Vragen en antwoorden zijn bij het agendapunt in het 
raadsinformatiesysteem geplaatst. Het college neemt de vragen over het verzuim in Leiderdorp mee 
naar het RBL en komt hier op terug.  
  
Openbaar Onderwijs en rol van de gemeente 
Op verzoek van de raad is er advies ingewonnen over de rol van de gemeente. De vraag die voorligt, 
is of de raad wil stoppen met het behandelen van de begroting en de jaarrekening van het openbaar 
onderwijs. De commissie vraagt het college het advies met het openbaar onderwijs (OBSG) te 
bespreken en de raad te informeren over dit gesprek, zodat de raad vervolgens een standpunt kan 
bepalen. 
 
Zienswijze Holland Rijnland ontwerpbegroting 2015 
De commissie kan zich, met een kleine aanpassing, vinden in de opgestelde zienswijze. De zienswijze 
wordt verstuurd naar Holland Rijnland en vastgesteld door plaatsing op de Lijst van Ingekomen 
Stukken van de raad van 16 juni 2014. 

 
Zienswijze wijziging begroting Oude Rijnzone 2014  

De commissie kan zich vinden in de opgestelde zienswijze, maar vraagt wel aandacht bij het college 

voor het gevolgde tijdpad. De zienswijze wordt verstuurd naar de Oude Rijnzone en vastgesteld door 
plaatsing op de Lijst van Ingekomen Stukken van de raad van 16 juni 2014. 
 
Zienswijze Servicepunt71(SP71) ontwerpbegroting 2015 
De commissie kan zich vinden in de opgestelde zienswijze, nadat een aantal vragen over 
taakstellingen en verrekentarieven zijn beantwoord. De zienswijze wordt verstuurd naar SP71 en 
vastgesteld door plaatsing op de Lijst van Ingekomen Stukken van de raad van 16 juni 2014. 

 

 


