
POLITIEK FORUM/Opiniërende raad 14 mei 2018

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Joyce van Reijn (nestor van de raad)

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2018
De vraag aan de raad is de GIG2018 (mutatiedatum 10-04-2018) inclusief bijbehorende 
grondexploitaties en financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader 
voor de ruimtelijke projecten. Ter besluitvorming in de raad van 28 mei 2018. 

5. Verordening op de beplantingen
Het verzoek aan de raad is de nota zienswijzen Verordening op de beplantingen 2018, d.d. 4 
april 2018, vast te stellen, de Verordening op de beplantingen 2018 vast te stellen en de 
Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 vast te stellen. Ter besluitvorming 
in de raad van 28 mei 2018. 

6. Budgetoverheveling naar 2018
Vooruitlopend op de aanbieding van de jaarrekening is de vraag aan de raad om 
aan een deel van het voorlopige resultaat een bestemming te geven. Ter 
besluitvorming in de raad van 28 mei 2018. 

7. Zienswijzen concept begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen*:
 Ter besluitvorming in de raad van 28 mei 2018.

a) Servicepunt71
b) VRHM
c) RDOG
d) Holland Rijnland

8. Voordracht burgerraadsleden
Gegevens uiterlijk 9 mei aanleveren bij griffie@leiderdorp.nl. Besluitvorming en beëdiging 
vindt plaats op 28 mei 2018.

9. Voordracht plaatsvervangend voorzitters (2) raad en (plv) voorzitters Forum (in totaal 4)
Belangstellende raadsleden krijgen vijf minuten om zich te presenteren, benoeming vindt 
plaats in de raad van 28 mei 2018.

10. Voordracht raadsleden voor de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen
Zie bijlage. Kandidaten kunnen zich tot 9 mei melden bij griffie@leiderdorp.nl.
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11. Verordening werkgeverscommissie
Vaststellen van de geactualiseerde verordening. Ter besluitvorming in de raad van 28 mei 
2018. Stukken volgen.

12. Benoeming drie leden werkgeverscommissie griffie
Om de werkgeversrol van de raad richting griffie invulling te geven benoemt de raad drie 
leden in een werkgeverscommissie. De oude werkgeverscommissie heeft een 
overdrachtsdossier gemaakt (zie vertrouwelijke bijlage) en onderschrijft de profielschets voor 
een lid van de werkgeverscommissie zoals u in de bijlage aantreft. In de bijlage treft u tevens 
een suggestie aan voor een eerste agenda voor de werkgeverscommissie. Belangstellenden 
kunnen zich tot 9 mei aanmelden bij griffie@leiderdorp.nl  met een schriftelijke motivatie in 
hoeverre zij aansluiten bij het gevraagde profiel. Deze motivaties zullen vertrouwelijk bij de 
raadsagenda worden toegevoegd. 
De raad benoemt de leden van de werkgeverscommissie op 28 mei.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Leiderdorp, 23 april 2018
namens het presidium,

mw. J.C. Zantingh, 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 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, 
SP71:

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.
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