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1. Vaststellen agenda 

 
2. Mededelingen: 

 
 
Toekomstvisie Leidse Regio 
De klankbordgroepleden uit de raad hebben een programma voorbereid voor de 
raadsbijeenkomst van 12 mei over de toekomstvisie. Via het presidium gaat dit naar de raad. 
Voor de zomer worden de toekomstvisie en de strategie openbaar. Besluitvorming vindt eind 
september/begin oktober plaats. 
 
Informatiecentrum HSL/A4 stand van zaken 

 Het college gaat verder aan de slag met de uitkomsten van de marktconsultatie. 
 
 Noodopvang vluchtelingen ROC 

Het college is redelijk te tevreden over de gang van zaken tot nu toe. Vanaf mei rapporteert 
het college maandelijks over aantallen en soort incidenten. 
 
RCL 
Het college gaat in gesprek met RCL om uit de impasse te komen. 
 

3. Vluchtelingenopvang evaluatie, brief van het college d.d. 9 maart 2016  
Bespreking op verzoek van LPL. Naast waardering klinken er ook kritische vragen vanuit het 
Forum, met name wat betreft de kosten voor beveiliging en de onderlinge afstemming van de 
werkzaamheden. De leerpunten worden meegenomen bij de opzet van een nieuwe 
crisisorganisatie, die regionaal wordt ingezet. 

 
4. 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 opgenomen. Eind 2016 wordt de raad geïnformeerd over 
de voortgang ten opzichte van deze rapportage. Het Forum spreekt zijn waardering uit over 
het heldere stuk. De raad neemt op 9 mei een besluit. 
 

5. 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. De stukken van 
de OWDH  zijn pas vandaag beschikbaar gekomen. Stukken over de toekomststrategie 
ontbreken en er is geen sluitende begroting.  De AB leden zullen zich kritisch opstellen t.a.v. 
de ODWH en de leden van het Forum zullen ook via de partijlijnen hun bezorgdheid uitdragen.  

 
6. 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. Met een kleine tekstuele aanpassing gaat het stuk naar de raad van 9 
mei voor besluitvorming.   

 
7. 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. De Nota is 
niet eerder geactualiseerd omdat het beleid niet is gewijzigd, het betreft nu aanpassingen in 
het kader van de BBV. De raad neemt op 9 mei een besluit. 
 
 



8. 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. Niet 
alle partijen zijn overtuigd van de wenselijkheid van het samenvoegen van reserves, zoals het 
college voorstelt. Het college argumenteert dat de voeding van de reserves niet wijzigt en dat 
over de uitnames gerapporteerd wordt in de bestuursrapportages en bij de jaarrekening. De 
raad neemt op 9 mei een besluit. 
. 

 
9. 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. Het 
voorstel kan rekenen op brede sympathie in het Forum. Bij de bespreking van de jaarrekening 
2015 in juli neemt de raad een besluit. Over het meerjarenperspectief neemt de raad een 
besluit bij de bespreking van de kadernota. Een aantal historisch gegroeide afspraken moeten 
worden gemoderniseerd. Dit punt komt terug in het presidium. Het college neemt hierover 
contact op met de Oranjevereniging. 

 
10. Rondvraag 

Geen. 


