
COMMISSIE BESTUUR EN MAATSCHAPPIJ 
 
 

A G E N D A voor maandag 24 februari 2014  
Aanvang : 20.00 UUR 
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 

 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde 

 
4. Mededelingen 

• Regio 
• Stand van zaken lopende dossiers  
 

5. Ingekomen stukken 

 Brief van het college ’Opstap naar verbetering van de exploitatie van De Sterrentuin’. 
Voorstel agenderen voor bespreking in commissie BM 22 april 2014. 

 
6. Beleidsplan hart voor de jeugd 

In dit voorstel is de vraag aan de raad het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland 
Rijnland “Hart voor de jeugd” vast te stellen ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg per 1 
januari 2015. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 

 
7. Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D 

In dit voorstel is de vraag aan de raad om de uitgangspunten en beleidskaders vast te stellen 
met betrekking tot de decentralisaties jeugd, werk en Wmo, ten behoeve van de 
implementatie, die uiterlijk op 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. Ter besluitvorming in de 
raad van 10 maart 2014. 

 
8. Intrekken verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek  

Op 1 januari 2014 is een wetswijziging van de Mediawet in werking getreden waardoor de 
verplichting om een programmaraad in te stellen vervalt. De vraag aan de raad is gevraagd 
hiermee in te stemmen. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 
 

9. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Jaarverslag 2012 
Op verzoek van de VVD ter bespreking in de commissie Bestuur en Maatschappij van 24 
februari 2014. 
 

10. Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 
De Archiefverordening is aangepast als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de 
Gemeentewet, en enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek 
interbestuurlijk toezicht. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 
 

11. Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Algemene Subsidieverordening 2014 vast te stellen. 
Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 
 

12. Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 
 
 



13. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 
wethouders van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan 
organen van de eigen gemeente en aan derden. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 
2014. 
 

14. Begrotingswijziging 1 2014 
De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

 Uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de 
septembercirculaire 2013; 

 Beschikbaarstelling resultaatbestemmingen; 

 Wijziging Reserve GIG; 

 Rente nadeel grondexploitatie Amaliaplein. 
De vraag aan de raad is deze wijzigingen vast te stellen in de raad van 10 maart 2014. 
 

15. Lijst van toezeggingen 
 

16. Rondvraag 
 

17. Sluiting 
 

 
 
Leiderdorp, 13 februari 2014 
namens de voorzitter van commissie Bestuur en Maatschappij en Ruimte, 
 
mw. J.C. Zantingh 
griffier 


