
POLITIEK FORUM 19 juni 2017 
 

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen 
 

4. Jaarrekening en resultaatbestemming 2016  
Het verzoek aan de raad is om het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 vast te stellen, 
de reserve implementatiekosten omgevingswet  in te stellen en de resultaatsbestemming 
vast te stellen.  De raad neemt op 26 juni 2017 een besluit. 
 

5. 1e bestuursrapportage 2017 
De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp 
de lopende begroting uitvoert. De begrotingswijziging vloeit voort uit deze eerste 
bestuursrapportage van 2017. Door deze wijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldo 
voor 2017 bijgesteld. Ter besluitvorming in de raad van 26 juni 2017. 
 

6. Financiële Kadernota 2018-2021 
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2018-2021 vast te stellen en het college de 
opdracht te geven deze te verwerken in de begroting 2018-2021. Ook wordt de raad 
gevraagd de uitgangspunten voor de compensatie van het wegvallen van de opbrengst 
precario in 2022 vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 26 juni 2017.  
 

7. Doorlichting reserves en voorzieningen 2017 
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de doorlichting reserves en voorzieningen 2017 
en naar aanleiding van de doorlichting een aantal begrotingswijzigingen door te voeren. Ter 
besluitvorming in de raad van 26 juni 2017. 
 

8. Zienswijzen concept begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen*: 
 Ter besluitvorming door de raad op 26 juni 2017. 
 
a) Servicepunt71 
b) Omgevingsdienst West Holland 
c) RDOG 

 
9. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 21 juni 2017 

Voor het innemen van formele standpunten in het AB van de gemeenschappelijke regelingen 
waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking plaats aan de hand van de 
ambtelijke annotatie in het politiek forum of de raad. Agenda en stukken via website HR 

https://hollandrijnland.nl/algemeen-bestuur-21-juni-2017/  
 

10. Rondvraag 
 

https://hollandrijnland.nl/algemeen-bestuur-21-juni-2017/


 
  

11. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 6 juni 2017 
namens het presidium, 
 
mw. M.C. Burger, plv. griffier  

 
 
 
 
 
* Gemeenschappelijke regelingen (GR) – de procedure afspraken m.b.t.  zienswijzen 
ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen (presidium 1 april 2011) 
Het tijdpad voor het indienen van een zienswijze leidt er toe dat de route “bespreking in het Politiek 
Forum en besluitvorming door de raad” niet altijd niet haalbaar is. Daarom heeft het presidium op 1 
april 2011 afspraken gemaakt over de manier waarop we deze behandelen. 
 
Voor de begrotingen van: Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland, Veiligheidsregio, 
RDOG, SP’71: 
 

1.  Na ontvangst/binnenkomen ontwerpbegroting vraagt de griffie een schriftelijk advies in de 
vorm van een oplegnotitie en een concept zienswijze aan de accounthouder (cc college van 
B&W). De griffie zorgt voor plaatsing op de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de raad 
met vermelding dat een oplegnotitie en concept zienswijze zijn aangevraagd;  
 

2. Aan de hand van de oplegnotitie bespreking in het politiek forum/raad 
 

3. De griffie zorgt voor de (tijdige) verzending naar de GR. Als er sprake is van een deadline en 
het politiek forum is akkoord dan kan de zienswijze na het politiek forum verzonden worden. 
De verzonden zienswijze komt vervolgens op de LIS van de eerstvolgende raad. De raad stelt 
de LIS vast en daarmee ook de verzonden zienswijze. 

 


