
CONCEPT POLITIEK FORUM 13 mei 2019

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Rekenkamerrapport Digitale Veiligheid
De raad wordt gevraagd te besluiten over de aanbevelingen uit het rapport ‘Digitaal gedrag: 
veilig en verantwoordelijk’ van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

5. Rapport Twynstra Gudde Onderzoek naar de samenwerking in de regio en
brief  van het college
Bespreking van  de uitkomsten van het onderzoek door Twynstra Gudde naar de  
samenwerking in de regio.

6. Leidse Ring Noord Kaderbesluit (stukken volgen)
De vraag aan de raad is een geactualiseerd Kaderbesluit vast te stellen. Op verzoek van 
wethouder Joosten is de mogelijkheid dit voorstel  2 x in een Politiek forum te behandelen: 
13 mei en 24 juni.  Ter besluitvorming in de raad van 1 juli 2019.

7. Verhuiscarrousel Sterrentuin (stukken volgen)
Er wordt een oplossing gezocht voor tijdelijke huisvesting van BplusC. Als de tijdelijke 
huisvesting binnen de begroting  opgelost kan worden, is er geen extra budget nodig en 
wordt de raad geïnformeerd via een brief van het college.

8. Evaluatie IVVP (stukken volgen)
De evaluatie van het IVVP wordt ter informatie aangeboden aan de raad, waarbij het politiek 
forum gevraagd wordt om wensen en bedenkingen mee te geven als input voor de nieuwe 
mobiliteitsnota

9. Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen*:
Ter besluitvorming in de raad van 20 mei 2019. (stukken volgen)

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

10. Gemeentelijke  Integrale Grondexploitatie (GIG) 2019
De vraag aan de raad is de GIG 2019 inclusief bijbehorende grondexploitaties en financiële 
investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke projecten. Ter 
besluitvorming in de raad van 20 mei 2019.

11. Accountant benoeming 2019-2021
De vraag aan de raad is in te stemmen met de benoeming van Publieke Sector Accountants 



als accountant voor de controle van de jaarrekening voor de jaren 2019 tot en met 2021, met 
de optie tot verlenging met één jaar.

12. Bespreking ingekomen brieven
- 09.Dierenambulance - Vogelasiel Leiden brief 190308 (op verzoek van LPL)
- 12.Milieubelasting brief van inwoner Leiderdorp 19031 (op verzoek van LPL)
- 16.Motie 13 PvdA-D66 Jeugdgemeenteraad stand van zaken brief van het college 190308 

(op verzoek van PvdA en D66)
- 22.Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Aansluiting Openbaar Nachtnet 4 maart 2019 

Brief van College 190325 (op verzoek van D66)

13. Rondvraag

14. Vaststellen verslag Politiek Forum 25 maart 2019

15. Sluiting

Leiderdorp, 15 april 2019
namens het presidium,

B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier

* 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, Veiligheidsregio, 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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