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Ingekomen stukken 
De commissie agendeert de brief van het college over De Sterrentuin d.d. 11 februari jl. voor de 
vergadering van woensdag 23 april 2014. 

 
Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D 
De commissie is blij met deze duidelijke uitwerking, het raadplegen van alle betrokkenen en de goede 
voornemens. Over de daadwerkelijke invulling is nog veel onzeker. Er zijn zorgen over bezuinigingen 
en de participatiewet, over het onderdeel zorg, over het opdrachtgeverschap en over de privacy van 
cliënten. Dat vraagt om zorgvuldigheid bij de verdere uitvoering en de begeleiding. Heldere en tijdige 
communicatie richting alle betrokkenen is van groot belang. Naar verwachting geeft de meicirculaire 
meer duidelijkheid over de financiën. De raad neemt op 10 maart een besluit over dit voorstel. 
 
Beleidsplan hart voor de jeugd 
De commissie is positief over het plan. Het geeft een goed beeld van de stand van zaken en biedt de 
voorwaarden voor een goed resultaat. Voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip 
terecht komen De onzekerheid over de financiën is en blijft een punt van zorg. Vanuit de commissie 
de suggestie voor de toekomst om een (financiële) risicoparagraaf en een controlestrategie m.b.t. 
kwaliteit op te nemen. De raad neemt op 10 maart een besluit over het beleidsplan. 
 
Intrekken verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek  
De commissie adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 10 maart een besluit. 

 
Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Jaarverslag 2012 
Vanuit de commissie zijn, net als voorgaande jaren, zorgen over o.a. de tijdigheid en over de 
motivering van de besluiten. Deze zorgen zijn ook van belang voor een toekomstige regionale 
commissie bezwaar- en beroepschriften. Het college neemt de opmerkingen mee en zegt toe in het 
eigen jaarverslag gegevens over de Wet Dwangsom op te nemen. 
 
Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 
De commissie adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 10 maart een besluit. 
 
Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 
De meerderheid van de commissie ziet deze verordening als tussenstap. Onduidelijk is wat er nu 
gewijzigd is in de verordening. De VVD, D66 en LPL willen dat alleen de algemene subsidiedoelen uit 
de verordening 2014 worden geschrapt. Het is aan de nieuwe raad dit onderwerp en eventuele andere 
wijzigingen (verslaglegging door instellingen, social return en democratische kaderstelling) na de 
verkiezingen te bespreken. De raad neemt op 10 maart een besluit over de verordening 2014. 
 
Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
De commissie kan zich vinden in de doelen voor 2015. D66 vraagt aandacht voor meetbare en te 
controleren doelen. De VVD en het CDA vragen aandacht voor het opnemen van het onderwerp 
eenzaamheid en overwegen met een amendement te komen. De raad neemt op 10 maart een besluit. 
 
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
Er zijn een aantal vragen over waarborgen en helderheid van deze verordening onbeantwoord 
gebleven. Afwezigheid van de portefeuillehouder maakte een inhoudelijke bespreking onmogelijk. Het 
college zegt schriftelijke beantwoording toe. Het presidium bespreekt op 4 maart of de raad op 10 
maart een besluit kan nemen over dit voorstel, of dat het voorstel door geschoven kan worden naar de 
volgende commissie B&M. 

 
Begrotingswijziging 1 2014 
De commissie spreekt over deze wijziging en de bestemmingen. De PvdA meent dat het naar de 
reserve sociaal beleid zou moeten. De VVD heeft vragen over het geld voor de Voedselbank. 
Het college geeft een nadere toelichting. De raad neemt op 10 maart een besluit. 
  
 
 


