
POLITIEK FORUM 4 oktober 2016 
 

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen 
 

4. Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) Clubgebouw RCL 
De vraag aan de raad is een ontwerp-verklaring (VvgB) af te geven voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een nieuw clubgebouw voor  
voetbalvereniging RCL. Ter besluitvorming in de raad van 10 oktober 2016. 

 
5. Actualisatie normenkader accountantscontrole 

Door middel van het normenkader geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant 
voor onder andere de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en over de in 
de financiële rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving. 
De vraag aan de raad is het geactualiseerde normenkader vast te stellen. Ter besluitvorming 
in de raad van 10 oktober 2016. 
 

6. VTH-beleidsplan 2016 – 2020 
De vraag aan de raad is het VTH-beleidsplan 2016-2020 vast te stellen, waarin de 
beleidskaders zijn opgenomen voor Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving. Ter 
besluitvorming in de raad van 10 oktober 2016. 

 
7. Initiatiefvoorstel Zorg met verblijf  

De fracties van D66, GrL, LPL en PvdA stellen de raad voor het college opdracht te geven één 
Zorg met verblijf in Leiderdorp te realiseren voor het einde van de huidige raadsperiode en 
voor het geschikt maken van de locatie 60.000,- euro beschikbaar te stellen uit de algemene 
reserve. Besluitvorming in de raad van 10 oktober 2016. 
 

8. Groenonderhoudsplan in Leiderdorp 
Voorstel van het CDA om het groenonderhoud in Leiderdorp te verbeteren, inclusief bijlage 
onderzoeksrapport “Uitvoering beheervisie openbare ruimte gemeente Leiderdorp”.  

 
9. Evaluatie koopzondagen 

Resultaten van de enquête over de evaluatie van de koopzondagen. Discussie.   
 

10. Evaluatie vergadersysteem 
Naar aanleiding van de conclusies van de enquête over het vergadersysteem is een 
bespreeknotitie opgesteld. Discussie.  

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 



 
 

 
Leiderdorp, 19 september 2016 
namens het presidium, 
 
mw. J.C. Zanting, griffier 
 
   


