
POLITIEK FORUM 2 juli 2018

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Beëdiging burgerraadsleden voor GrL en D66

5. Zienswijze concept begroting 2019 Omgevingsdienst West-Holland 
In verband met de deadline van 9 juli voor het aanleveren van de zienswijze, wordt deze 
alleen in het Politiek Forum besproken en niet in de raad. De stukken staan wel op de lijst van 
ingekomen stukken voor de raad van 9 juli.
Technische vragen CDA, VVD, D66

6. Voortgangsrapportage uitvoering Duurzaamheidsagenda
Geagendeerd op verzoek van GroenLinks met als doel het bespreken van de ontwikkelingen 
en de vraag of de gestelde kaders nog voldoen.
Technische vragen GrL, CDA, CU-SGP, LPL, D66

7. Jaarrekening en resultaatbestemming 2017
Het verzoek aan de raad is het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 vast te stellen met 
inbegrip van de bijbehorende resultaatbestemming. De raad neemt op 9 juli 2018 een 
besluit.
Technische vragen CU-SGP, CDA, D66, VVD

8. 1e Bestuursrapportage 2018
De vraag aan de raad is kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2018, in te stemmen 
met de verschuivingen binnen het subsidieplafond 2018 en genoemde kredieten beschikbaar 
te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 9 juli 2018. 
Technische vragen CDA, D66, VVD

9. Financiële Kadernota 2019-2022
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2019-2022 vast te stellen en het college de 
opdracht te geven deze te verwerken in de begroting 2019-2022. Ter besluitvorming in de 
raad van 9 juli 2018.  
Technische vragen GrL, D66, VVD
Insprekers namens stichting Kunst in de Heemtuin, Balletstudio Giselle, Pluspunt, Makers van 
Cultuur, Fields of Wonder en SCw

10. Voordracht voorzitter rekenkamercommissie 
Hans van Egdom wordt door de rekenkamercommissie voorgedragen als nieuwe voorzitter 
vanwege het eindigen van het lidmaatschap (en voorzitterschap) van de huidige voorzitter. 
Het Politiek Forum mag eventuele bedenkingen m.b.t. deze voordracht kenbaar maken. 



11. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 4 juli 2018
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 
http://www.hollandrijnland.nl/vergaderingen/algemeen-bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting

Leiderdorp, 11 juni 2018
namens het presidium,

mw. J.C. Zantingh, griffier
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