
POLITIEK FORUM 26 oktober 2015 

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA 
Voorzitter : Hugo Langenberg

Technische vragen van te voren stellen via de mail

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG)
Op verzoek van de VVD is de brief van de OBSG van 21 september jl. geagendeerd voor 
bespreking.

4. Aanwijzing Stichting Radio en Televisie Leiderdorp als lokale publieke media-instelling
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Stichting Radio en Televisie Leiderdorp voor een 
aansluitende periode van 5 jaar aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling. Ter 
besluitvorming in de raad van 2 november 2015.

5. Notitie Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 2015-2016
Doel van deze notitie is het volgen van relevante ontwikkelingen en het ontvangen en 
analyseren van signalen over de effecten van het beleid en de uitvoering in het sociaal 
domein, zodat waar nodig tijdig kan worden bijgestuurd. De vraag aan de raad is deze vast te 
stellen. Ter besluitvorming in de raad van 2 november 2015.

6. 2e Bestuursrapportage 2015
In dit voorstel is de vraag aan de raad:

 kennis te nemen van de 2de bestuursrapportage 2015
 de begrotingswijziging voor het jaar 2015 inzake de 2de bestuursrapportage vast te 

stellen
 kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.
 in te stemmen om de subsidiebijdrage Holland Rijnland € 49.275 ten gunste te 

brengen van het krediet IVVP Quick Wins.

7. Gedragscodes voor raads- en burgerraadsleden en voor burgemeester en wethouders 
gemeente Leiderdorp 2015
In dit voorstel is de vraag aan de raad twee geactualiseerde gedragscodes vast te stellen. De 
eerste voorgelegde gedragscode heeft betrekking op het handelen van de leden van de raad 
en de burgerraadsleden. De tweede voorgelegde gedragscode heeft betrekking op het 
handelen van de burgemeester als op het handelen van de wethouders. Ter besluitvorming in 
de raad van 2 november 2015.

8. Beslissing op bezwaar
Op 28 augustus 2015 heeft de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften haar advies 
uitgebracht n.a.v. een bezwaar over een WOB-verzoek. De vraag aan de raad is een 
beslissing op het bezwaar te nemen. Ter besluitvorming in de raad van 2 november 2015.

9. Omgevingsdienst West-Holland Algemeen Bestuur 2 november 2015
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 op basis van de ambtelijke annotatie (volgt).
Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur komen beschikbaar via
http://www.odwh.nl/vergaderingen/algemeen-bestuur/

10. Rondvraag

11. Sluiting

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


Leiderdorp, 12 oktober 2015
namens het presidium,

mw. J.C. Zantingh, griffier


