
 POLITIEK FORUM 25 april 2016  
 
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Jeannette Hofman 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen: 
 Toekomstvisie Leidse Regio 
 Informatiecentrum HSL/A4 stand van zaken 

 
4. Vluchtelingenopvang evaluatie, brief van het college d.d. 9 maart 2016  

Bespreking op verzoek van LPL. 
 

5. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2016 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 2016 is de herziening per 
01/01/16 van de grondexploitaties en daarmee de GIG opgenomen. Eind 2016 wordt de raad 
geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage. Ter besluitvorming in de 
raad van 9 mei 2016. 
 

6. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) AB 9 mei 2016 
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 raad op basis van de ambtelijke annotatie. 
Agenda en stukken komen beschikbaar via 
http://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Extranet/Algemeen_bestuur 

 
7. Financiële verordening 

De vraag aan de raad is de Financiële verordening 2016 vast te stellen en de Financiële 
verordening 2013 en het Treasurystatuut 2013 in te trekken. Tot op heden was er naast de 
financiële verordening ook een Treasurystatuut. Deze documenten zijn samengevoegd in de 
financiële verordening. Ter besluitvorming in de raad van 9 mei 2016.  

 
8. Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 

De vraag aan de raad is de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 vast te 
stellen en de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2009 in te trekken. 
Ter besluitvorming in de raad van 9 mei 2016. 

 
9. Nota Reserves en Voorzieningen 

De vraag aan de raad is de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 met ingangsdatum          
1 januari 2016 vast te stellen en de Nota Reserves en Voorzieningen 2013 in te trekken. 
Ter besluitvorming in de raad van 9 mei 2016. 

 
10. Initiatiefvoorstel VVD Legesverordening 2016 

De VVD stelt voor om de legesverordening zodanig aan te passen dat de uitzondering voor 
het betalen van leges door vrijwilligersorganisaties die in 2016 is komen te vervallen weer 
wordt opgenomen in de legesverordening, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. 

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 

 
 



Leiderdorp, 11 april 2016 
namens het presidium, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 


