
POLITIEKE AVOND 27 oktober 2014  

 
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Fietsnota 2014-2020 (behandeling uitstellen op verzoek fracties) 
Met de fietsnota ligt er een integrale en gerichte aanpak voor het verbeteren van het huidige 
fietsnetwerk en het realiseren van enkele ontbrekende schakels. Het doel van de fietsnota is 
het stimuleren van het fietsgebruik en het verder ontwikkelen van een volwaardig, sociaal 
veilig en fijnmazig fietsnetwerk. Ter besluitvorming door de raad. 
 

4. Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis 
De vraag aan het Politiek Forum is wensen en bedenkingen mee te geven bij het 
ontwerpbesluit om per 1 januari 2016 de stichting Het Warenhuis op te richten. Ter 
bespreking. 
 

5. Beleidsplan Participatiewet 
De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, is de opvolger van de Wet werk en 
bijstand (WWB). Dit beleidsplan biedt de kaders en keuzes waarbinnen de Participatiewet 
uitgevoerd gaat worden. Het beleidsplan is voorbereid in nauwe samenwerking met de 
gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude) en DZB. Ter 
besluitvorming door de raad. 
 

6. Veiligheidshuis Hollands-Midden 
In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met deelname aan het Veiligheidshuis 
en de regionale financiering. Ter besluitvorming door de raad. 
 

7. Regio 
Voor het innemen van formele standpunten in de Algemeen Besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking 
plaats in het Politiek Forum en/of de raad. 
 

 AB Gevulei 29 okt. 2014 Vervallen 

 AB ODWH 3 nov. 2014 http://www.odwh.nl/vergaderingen/algemeen-bestuur/ 

 AB Holland Rijnland 29 okt. 2014 Vervallen 
 

Bij voldoende tijd: 
 

8. Rekenkamer rapport regionaal investeringsfonds 
Het rapport is op 9 juli 2014 tijdens een presentatieavond toegelicht. Ter bespreking. 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 
 

PAUZE  

 
21.30 UUR* BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
Voorzitter : Laila Driessen 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 

http://www.odwh.nl/vergaderingen/algemeen-bestuur/


 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Veiligheidsregio Hollands-Midden zienswijze 2e wijziging programmabegroting 2014  

Vraag aan de raad is in te stemmen met deze zienswijze. NB de zienswijze dient 31 oktober 
as. bij  de VRHM te zijn. 
 

5. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 Motie PvdA over de Voedselbank. 

 Aangekondigde motie GroenLinks over veiligheid tunnelbak A4 
 

6. Verordening Jeugdhulp 2015 
Besproken in Politiek Forum op 6 oktober jl. 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Jeugdhulpwet 
verplicht de gemeente een verordening op te stellen over de jeugdhulpvoorzieningen en de 
toegang. De verordening moet voor 1 november 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. 

 
7. Programma Jeugdhulp 2015 

Besproken in Politiek Forum op 6 oktober jl. 
In dit voorstel is de vraag aan de raad het inkoopdocument Jeugdhulp 2015 vast te stellen, 
budget beschikbaar te stellen voor regionale inkoop en budget te reserveren voor lokale 
uitvoering.  
 

8. Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Besproken in Politiek Forum op 6 oktober jl. 
Vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. Deze verordening geeft uitvoering aan 
het plan Invoering WMO 2015 en beschrijft de toegangsprocedure tot de maatschappelijke 
ondersteuning vanaf 1 januari 2015. 
 

9. Lijst van toezeggingen en moties 
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is:  
 

 Onderzoek maatregelen terugdringen verkeerslawaai - College komt terug op 
mogelijkheden en gevolgen naar voren halen in planning stil asfalt Persant 
Snoepweg; 

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning  - College komt voor de raad van 27 okt. 
2014 terug op vragen over de controle bij de jeugdhulp en de WMO en op de 
clientenondersteuning (betreft agendapunt 7); In RIS geplaatst op 20 okt. 2014 

 Programma Jeugdhulp - College stuurt de (financiële) risicomatrix z.s.m. naar de 
raad (betreft agendapunt 6). In RIS geplaatst op 16 okt. 2014. 

10. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 24 oktober voor 
12.00 uur). 
 

11. Vaststellen besluitenlijst raad 6 oktober jl. 
 

12. Sluiting 
 
Leiderdorp, 14 oktober 2014 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 

*De aanvangstijd is indicatief 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

