POLITIEKE AVOND 6 oktober 2014
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA
Voorzitter : Hugo Langenberg
Technische vragen van te voren stellen via de mail
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verordening Jeugdhulp 2015
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.
4. Programma Jeugdhulp 2015
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. Ter besluitvorming in de raad.
5. Verordening maatschappelijke ondersteuning
Deze verordening geeft uitvoering aan het plan Invoering WMO 2015 en beschrijft de
toegangsprocedure tot de maatschappelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2015. Ter
besluitvorming in de raad.
6. Regionaal beleidsplan Politie
Dit beleidsplan is ter consultatie (t/m oktober 2014) aangeboden aan de gemeenteraad. Ter
bespreking.
Bij voldoende tijd
7. Veiligheidsanalyse 2015-2018 en Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
 Veiligheidsanalyse: vraag aan de raad is akkoord te gaan met de drie voorgestelde
veiligheidsprioriteiten en de analyse vast te stellen.
 Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid: vraag aan de raad het beleidsplan vast te stellen.
Ter besluitvorming in de raad.
8. Rondvraag
9. Sluiting
PAUZE
21.30 UUR* BESLUITVORMING RAAD AGENDA
Voorzitter : Laila Driessen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vragenronde en mededelingen
 Raadsvraag D66 over Programma Economie071 en participatie uit raad 15 sept. jl.
beantwoord
4. Benoeming en beëdiging burgerraadslid PvdA
5. Coördinatieregelen Plantage
Doel van dit voorstel is het samenvoegen van ruimtelijke procedures voor de Plantage.

6. Omgevingsdienst West-Holland 8e wijziging gemeenschappelijke regeling
De wijzigingen hebben betrekking op een kleiner Dagelijks Bestuur, een vereenvoudiging van
het stemrecht in het Algemeen Bestuur en een aantal technische wijziging. Ter besluitvorming
in de raad.
7. Actualisatie Normenkader accountantscontrole 2014
Met dit kader geeft de raad de accountant een volledig en juist overzicht van externe en
interne wet- en regelgeving voor de rechtmatigheidscontrole. Ter besluitvorming in de raad.
8. Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) Leiderdorp jaarrekening 2013
Het bestuur van de OBSG legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de raad. Ter
besluitvorming in de raad.
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: geen
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 donderdag 2 oktober voor
12.00 uur).
11. Vaststellen besluitenlijst raad 15 september jl.
12. Sluiting
Leiderdorp, 23 september 2014
namens de voorzitter van het Politiek Forum,
mw. J.C. Zantingh, griffier
*De aanvangstijd is indicatief

