
Raadsvergadering 10 oktober 2011 

 
Locatie  :raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd :20.00 uur 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

• BBL heeft een verzoek ingediend voor het houden van een interpellatiedebat over de 
ontstane situatie bij de samenwerking met Leiden betreffende de sociale dienst. 
Conform het reglement van orde van de raad  wordt het verzoek in stemming gebracht. 
De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden 
gehouden. 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Onttrekken aan openbaarheid Ockenrode 

De vraag aan de raad is een gedeelte van de Ockenrode aan de openbaarheid te ontrekken 
om de gewenste inrichting van het openbare gebied rondom de Meas te realiseren.  

 
5. Delegatiebesluit 2011 

De vraag aan de raad is het delegatiebesluit te actualiseren en bezien of die zaken zijn 
gedelegeerd die de raad ook gedelegeerd wil zien. 

 
6. Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 

Vaststellen van de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011 – 2014. 
 
7. Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 

De Wet Werk en Bijstand bepaalt dat een uitkeringsgerechtigde die onbeloonde additionele 
arbeid verricht elke 6 maanden recht heeft op een premie. De hoogte van de premie moet bij 
verordening worden geregeld. De vraag aan de raad is de verordening vast te stellen. 

 
8. Inrichting Kleine Zandput /Groene Scheg 

Afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning ter realisatie van de inrichting van de Kleine Zandput in combinatie met 
de Groene Scheg.  

 
9. Aanvulling op het beleid behoud agrarisch Erfgoed 

Vaststellen van het beleid behoud agrarisch erfgoed en het vastgestelde beleid behoud 
agrarisch erfgoed (inclusief aanvulling) aan te wijzen als categorie waarvoor geen verklaring 
van geen bedenking op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
nodig is. 

 
10. Actualisatie normenkader accountantscontrole 2011 

Vaststellen van de jaarlijkse actualisatie van het overzicht van de externe en interne wet- en 
regelgeving. 

 
11. Intrekken Exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 1998 

Het naast elkaar laten bestaan van een verordening en de wettelijke verhaalsmogelijkheden in 
de Wet Ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kan leiden tot verwarring. 
Daarom is de vraag aan de raad de exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 1998 in te 
trekken. 

 
 
 



 
12. Verordening wijziging woningvoorraad 2011 

Vaststellen van de deze verordening die het beleid rond onttrekking, splitsing en 
samenvoeging van woonruimte vastlegt.   

 
13. Instellen adviescommissie adresnaamgeving 

Instellen van de adviescommissie en vaststellen van de regels en werkwijze. 

 
14. Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en commissieleden 

gemeente Leiderdorp 2011 
Vaststellen van de geactualiseerde verordening. 

 
15. Verordening op de vertrouwenscommissie 

Vaststellen van de aangepaste verordening op de vertrouwenscommissie. 
 

16. Plaatsvervangend voorzitter van de raad 
Benoemen van een derde plaatsvervangend voorzitter van de raad. 

 
17. Vaststellen notulen van de vergaderingen van 5 september 2011 en lijst van 

toezeggingen 
 

18. Ingekomen stukken  
 

19. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 29 september 2011 
De voorzitter van de raad, 

 
M. Zonnevylle 
 
 


