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Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leiderdorp 2015 
Alle partijen kunnen zich vinden in de strekking van de verordening. In 2016 vindt een evaluatie 
plaats. Naar aanleiding daarvan kan eventuele bijstelling plaatsvinden. In de aansluitende raad vindt 
besluitvorming plaats.  

 
Verordening individuele Inkomenstoeslag Leiderdorp 2015 
In meerderheid zijn de partijen het eens met de verordening. De oppositiepartijen vinden de 
referteperiode te lang en willen deze terugbrengen van vijf naar drie jaar. Het college heeft voor vijf 
jaar gekozen omdat het budget leidend is. Als de referteperiode verkort wordt moet er extra geld 
beschikbaar komen. De raad neemt op 2 februari een besluit. 
 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 2015 
Doel van deze verordening is om lokaal te regelen op welke gronden schoolbesturen met 
schoolgebouwen in aanmerking komen voor voorzieningen in de huisvesting. Naar aanleiding van 
vragen uit het Forum antwoordt het college dat een lift voor alle typen onderwijs verplicht is als er 
sprake is van meer dan één bouwlaag. De afschrijvingstermijn van 40 jaar is in lijn met de Financiële 
Verordening van Leiderdorp. De VVD kondigt een amendement aan. 
Ter besluitvorming in de raad. 
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 bestuursrapportage 2014 

Op verzoek van D66 geagendeerd. Het Forum vraagt aandacht voor de leesbaarheid van de 
rapportage. Na een uitgebreide toelichting op de vraagpunten uit het Forum door de wethouder en de 
stelling dat het functioneren van SP71 geen reden tot zorg is stelt D66 voor de bestuursrapportages 
standaard te agenderen voor bespreking in het Forum. Het college zegt toe de notitie inkoopvoordeel 
ter beschikking te stellen via het RIS. 

 
 
 
 

PAUZE  

 
Vragenronde en mededelingen 
Er zijn vier raadsvragen gesteld: Electrische voertuigen, Laan van Berendrecht (D66), Situatie A4 en 
Woningbouw (CDA). Met uitzondering van de vraag over de Laan van Berendrecht zijn de vragen 
schriftelijk beantwoord. Vragen en antwoorden kunt u lezen op 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/12-januari/21:30.  
 
Nota minimabeleid 2015 
De raad stemt gaat akkoord met: 

 onttrekking van € 56.475 uit de Behoedzaamheidsreserve.  

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

 stelt de begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast en neemt kennis van de wijziging 
van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

Voor GrL, LPL en PvdA betekent dit niet dat zij de nota als geheel onderschrijven, met name de 
referteperiode van vijf i.p.v. drie jaar vinden zij te lang. De VVD wijst op het gevaar van 
budgetoverschrijding. De evaluatie over een jaar biedt mogelijkheden tot bijsturing. Het college zal ook 
de voor- en nadelen van een glijdende schaal bij de evaluatie betrekken. GrL verzoekt het 
delegatiebesluit te agenderen voor Forum/raad. 
 
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 

 
Geen bijzonderheden. 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/12-januari/21:30
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3


Lijst van ingekomen stukken 
D66 verzoekt het speeltuinenbeleid en Economie071 te agenderen voor het volgende Forum. 
 
Vaststellen besluitenlijst raad 9 december jl. 
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 


