
 POLITIEK FORUM 30 september 2019

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

Technische vragen zoveel mogelijk vooraf aan het Politiek Forum indienen voor dinsdag 12.00 uur.

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Kaderbesluit Leidse Ring Noord 
Het verzoek aan de raad is het Kaderbesluit Leidse Ring Noord vast te stellen. 

5. Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd 
Het verzoek aan de raad is de visie "Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)" vast 
te stellen en in te stemmen met de uitgangspunten in de Leidse regio.

6. Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp 
Het verzoek aan de raad is het instellen van een auditcommissie en daarmee de werkgroep 
financiën op te heffen en de Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp vast te stellen.

7. Verordening Ambtelijke bijstand aan de raad en fractieondersteuning 2019 Leiderdorp
Het verzoek aan de raad is de verordening van de raad van Leiderdorp houdende bepalingen 
over ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 vast te stellen.

8. Normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2019
Het verzoek aan de raad is het voor de jaarrekening 2019 geactualiseerde ‘Normenkader 
voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen.

9. Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 3 Servicepunt71 
Het verzoek aan de raad is de zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 3 met bet rekking 
tot het Organisatieplan Groep 2 Regionale Informatievoorziening in te brengen. 

10. Zienswijze voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging GR’en in de regio Hollands-
Midden 
Het verzoek aan de raad is de zienswijze op het voornemen van verschillende GR’en in de 
regio Hollands Midden om lid te worden van de werkgeversvereniging GR’en die wordt 
opgericht als uitvloeisel van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), in te 
brengen.

11. Bespreking ingekomen stukken
• 24.Samenwerking Leidse Regio brief aan GS PZH- brief van het college 190620. (op 

verzoek van VVD)
• 40.Amaliaplein e.o. besluit verkeerscirculatie mbt Ericalaan en Simon Smitweg brief 

van het college 190826 en Raadsvraag 39 Verkeersbesluit Amaliaplein e.o. 190904 
(op verzoek van PvdA en D66). 

• 43.Toekomst van Kunst in de Heemtuin brief aan raad 190902. (op verzoek van VVD)



• 48.IKEA informatie voortgang brief van het college 190905. (op verzoek van D66 met 
als doel: met college van gedachten wisselen over mogelijkheden voor alternatieve 
invulling)

• 01.Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van 
inwoners brief van het college 190906. (op verzoek van D66 met als doel: er is te lang 
niets gebeurd. Discussie binnen de raad en met de wethouder over de vraag of de 
voorgestelde acties voldoende zijn)

12. Rondvraag

13. Vaststellen verslag Politiek Forum 2 september 2019

14. Sluiting

Leiderdorp, 16 september 2019
namens het presidium,

B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier
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