
 POLITIEKE AVOND 8 december 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. 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 Holland Rijnland 17 december 2014 (ambtelijke annotatie volgt) 
Agenda en stukken komen beschikbaar via 
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur 

 

 Holland Rijnland #Kracht15 - De AB-leden uit Leiderdorp zullen een bespreeknotitie 
voorbereiden voor het Politiek Forum van 8 december (wordt voor de fractievergaderingen 
nagezonden). 

 
4. Bestuursrapportage 2

e
 kwartaal inclusief begrotingswijziging 

Met deze begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo voor 2014 actueel 
gehouden. Vraag aan de raad is kennis te nemen van de bestuursrapportage en de 
begrotingswijziging in de raad van 9 december vast te stellen. 

 
5. Begrotingswijziging laatste bijstelling 2014  

Met deze laatste begrotingswijziging van 2014 worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de 
jaren 2014-2018 bijgesteld. Besluitvorming in de raad van 9 december. 

 
6. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2013 

De wijzigingen van de APV komen voort uit: 

 de aanpassing van de evenementenparagraaf in de tarieventabel bij de 
Legesverordening 2014; 

 de aanpassing van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. 
Besluitvorming in de raad van 9 december. 
 

7. Nota minimabeleid 2015 
Doel van dit voorstel is het vinden van volledige dekking voor 2015 voor het uitvoeren van 
nieuwe minimabeleid zoals vastgelegd in de Nota Minimabeleid 2015. De vraag aan de raad 
is : 

 Akkoord te gaan met onttrekking van € 56.475 uit de Behoedzaamheidsreserve.  

 Akkoord te gaan met het overhevelen van het WMO budget voor een Financiële 
maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten van programma 1B 
naar programma 2A. 

 De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen en kennis te nemen van de 
wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

Ter besluitvorming in de raad. 
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 

http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur

