
POLITIEK FORUM 8 juni  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. Zienswijzen concept begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen* 
Ter besluitvorming door de raad op 15 juni 2015. 
 
a. Servicepunt71 (bij dit punt is een financieel adviseur van SP71 aanwezig) 
b. Holland Rijnland 
c. Veiligheidsregio Hollands Midden 
d. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
e. Omgevingsdienst West Holland 

 
4. OBSG begroting 2015 en meerjarenbegroting 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de begroting 2015 van de Stichting OBSG goed te 
keuren en het bestuur in staat stellen het daarin vastgestelde financiële beleid ten uitvoer te 
brengen. Ter besluitvorming door de raad op 15 juni 2015. 
I.v.m. hun bestuursvergadering is de OBSG niet aanwezig. Vragen graag tijdig voor de 
vergadering stellen, zodat de OBSG de beantwoording kan voorbereiden. 
 

5. Transformatie Informatiecentrum A4, 
In dit voorstel is de vraag aan de raad een voorbereidingskrediet ad € 200.000,- beschikbaar 
te stellen voor de transformatie van het informatiecentrum. Ter besluitvorming door de raad op 
15 juni 2015. 
 

6. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2015 en de bijbehorende specifieke 
kredietaanvragen 
De gemeenteraad wordt twee maal per jaar geïnformeerd, eenmaal op basis van de 
actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de GIG en eenmaal op basis van een 
financiële voortgangsrapportage GIG. In de rapportage GIG 2015 is de herziening per 
01/01/15 van de grondexploitaties en daarmee de GIG opgenomen. Eind 2015 wordt de raad 
geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage. Ter besluitvorming door 
de raad op 15 juni 2015. 
 

7. Uitvoeringskrediet Polder Achthoven 
Op 14 juli 2014 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ad € 744.000,- 
voor de herinrichting van de polder Achthoven. Dit krediet is gebruikt om de gronden in de 
polder te verwerven en de plannen voor de inrichting verder uit te werken. Om het definitief 
ontwerp tot uitvoering te brengen is een uitvoeringskrediet noodzakelijk. Ter besluitvorming 
door de raad op 15 juni 2015. 

 
8. Cameratoezicht, 1

e
 verkenning naar de mogelijkheden 

Brief van het college d.d. 19 maart 2015. Op basis van deze rapportage is de vraag een 
uitspraak te doen over de wenselijkheid al dan niet over te gaan tot het instellen van 
cameratoezicht. Ter bespreking in het politiek forum. 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 



 
Leiderdorp, 26 mei 2015 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 

 
mw. J.C. Zantingh, griffier 

 
 
 
* Gemeenschappelijke regelingen (GR) – de procedure afspraken m.b.t.  zienswijzen 
ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen (presidium 1 april 2011) 
Het tijdpad voor het indienen van een zienswijze leidt er toe dat de route “bespreking in het Politiek 
Forum en besluitvorming door de raad” niet altijd niet haalbaar is. Daarom heeft het presidium op 1 
april 2011 afspraken gemaakt over de manier waarop we deze behandelen. 
Voor de begrotingen van: Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland, Veiligheidsregio, RDOG, 
SP’71: 

1.  Na ontvangst/binnenkomen ontwerpbegroting vraagt de griffie een schriftelijk advies in de 
vorm van een oplegnotitie en een concept zienswijze aan de accounthouder (cc college van 
B&W) en plaatsing op de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de raad met vermelding dat 
een oplegnotitie en concept zienswijze zijn aangevraagd;  
 

2. Aan de hand van de oplegnotitie bespreking in het politiek forum/raad 
3. De griffie voor de (tijdige) verzending naar de GR. Als er sprake is van een deadline en het 

politiek forum is akkoord dan kan de zienswijze na het politiek forum verzonden worden. De 
verzonden zienswijze komt vervolgens op de LIS van de eerstvolgende raad. De raad stelt de 
LIS vast en daarmee ook de verzonden zienswijze. 


