
 POLITIEK FORUM 27 juni 2016  

 
19.30 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio 

 Raadsvraag 59 D66 Onderzoek naar duurzaamheid van gemeentelijke 
elektriciteitsinkoop beantwoord 

 
 

4. Leidse Ring Noord, besluitvorming over kaders 
 
Insprekers: de heer Den Bakker, de heer Witte, mevrouw Zuidervaart, de heer Lex de 
Jonge, de heer Andreas van den Burgh namens Stichting Wijkbelang Ringweg Oost en 
de heer Jan de Vries namens Rijnhart Wonen 
schriftelijke inspraak van de heer Deelen in het raadsinformatiesysteem geplaatst 
 
De vraag aan de raad is de ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor de drie tracédelen 
gezamenlijk en per individueel tracédeel van de Leidse Ring Noord vast te stellen. Ter 
besluitvorming in de raad van 4 juli 2016. 
 

 
5. Welstandsnota Leiderdorp 2016 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de Welstandsnota Leiderdorp 2016 gewijzigd vast te 
stellen en de Nota van beantwoording vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 
2016. 

 
6. 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. 
Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016. 

 
7. Jaarverslag 2015 en resultaatbestemming 2015 

Aanwezig namens Ernst & Young: de heren Spiessen en Tetteroo 
In dit voorstel is de vraag aan de raad het jaarverslag Leiderdorp 2015 met inbegrip van de 
jaarrekening 2015 en de bijbehorende resultaatbestemming vast te stellen. De accountant is 
aanwezig bij de bespreking. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016. 
De VVD dient in de raad een amendement in: bijlage. 

 
8. 1

ste
 Bestuursrapportage 2016 inclusief begrotingswijziging 

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp 
de lopende begroting uitvoert. De begrotingswijziging vloeit voort uit deze 1ste 
bestuursrapportage 2016. Door deze wijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldo voor 
2016 bijgesteld. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016. 

 
9. Vaststelling programma indeling 2017 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de  indeling van de programma’s en deelprogramma’s  
voor de begroting 2017 in een gewijzigde vorm vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad 
van 4 juli 2016. 

 
10. Financiële kadernota 2017-2020 



De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2017-2020 vast te stellen en het college de  
             opdracht te geven deze te verwerken in de begroting 2017-2020. Ter besluitvorming in de  
             raad van 4 juli 2016. 

De VVD dient in de raad een motie in: bijlage. 
 

11. Voorbereidingsbesluit routenet Leiden-Leiderdorp 
In dit voorstel is de vraag aan de rad een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar te 
stellen voor de uitwerking van de R-Net route Leiden-Leiderdorp. Ter besluitvorming in de 
raad van 4 juli 2016. 

12. Vergunningverlening bij evenementen 
Bespreekdoel: de portefeuillehouder legt verantwoording af over de uitvoering van het door de 
raad vastgestelde beleid, in dit geval de procedure rond de vergunningverlening. In verband 
met de privacy van genoemde personen zijn de bijlagen besloten gepubliceerd. 

 
13. Rondvraag 

 
14. Sluiting 

 
 
 

Leiderdorp, 13 juni 2016 
namens het presidium, 
 
mw. J.C. Zanting, griffier 
 
   


