
POLITIEK FORUM 4 december 2017 
 

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA   
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen 
 

4. Beëdiging burgerraadsleden voor CDA, LPL en VVD 
Mevrouw Medea Hempen (CDA), de heer Bernard Revet (LPL), mevrouw Kamla van Beelen-
Balak (LPL) en de heer Nino van Moorsel (VVD).   

 
5. Concept Gezamenlijke verordening op de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017 

Een werkgroep uit de raden van Leiden en Leiderdorp heeft samen met beide griffiers en de  
ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie Leiden  een samenwerkingsovereenkomst  
opgesteld.  
De raadsleden Grootaarts en Schipaanboord zullen uw vragen beantwoorden. 
De voorzitter van de Leidse Rekenkamercommissie, de heer M. Wassenaar, is bij de  
bespreking aanwezig. 
Technische vragen: VVD, D66, GrL en LPL 

 
6. Jeugdhulp programmabegroting 2018, verzoek extra middelen 

De vraag aan de raad is kennis te nemen van de toelichting op de programmabegroting 
Jeugdhulp Holland Rijnland 2018, kennis te nemen van de meerjarenbegroting Jeugdhulp 
Holland Rijnland 2018-2020 en de programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2018 
met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 11 
december 2017. 
 

7. Regionale Woonagenda  
Het verzoek aan de raad is wensen en bedenkingen te uiten t.a.v. de Regionale Woonagenda 
en deze vast te leggen in een zienswijze. Ter besluitvorming in de raad van 11 december 
2017.  
Technische vragen: D66 
 

8. Laatste begrotingswijziging 2017  
Het verzoek aan de raad is om de laatste begrotingswijziging voor 2017 vast te stellen en 
kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. Ter besluitvorming 
in de raad van 11 december 2017.  
Technische vragen: D66, VVD  en GrL 
 

9. Financiële Verordening 2018   
Vraag aan de raad is de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, 
alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie van de gemeente Leiderdorp” vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 
11 december 2017.  
Technische vragen: D66, VVD en GrL 
 
 
 
 
 
 



10. RDOG concept-zienswijze 2e begrotingswijziging RDOG  
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de concept zienswijze bij de 2e 
begrotingswijziging van de RDOG. Ter besluitvorming in de raad van 11 december.  
Technische vragen: VVD 
 

11. Actualisatie belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2018 
Het verzoek aan de raad is de geactualiseerde belastingverordeningen 2018, in de 
voorkomende gevallen met inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen. 
Ter besluitvorming in de raad van 11 december 2017.  
Technische vragen: D66, VVD, CDA en GrL 
 

12. Voorfinanciering aanplant bloembollen Engelendaal 
De vraag aan de raad is de benodigde financiën  voor het planten van bloembollen eenmalig 
ten laste te brengen van de reserve IBOR en de financiële middelen die per 1 januari  2018 
beschikbaar zijn, terug te storten in de reserve IBOR en hiermee de begrotingswijziging vast 
te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 11 december 2017. 

 
13. Rondvraag 

  
14. Sluiting 

 
 
 
 

Leiderdorp, 20 november 2017 
namens het presidium, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 


