
Raadsvergadering 5 september 2011 

 
Locatie  :raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd :20.00 uur 
 

Agenda: 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde 

 
4. Benoeming de heer W. Tijsse Claase als burgerraadslid 

 
5. Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en locatiestudie Vliko 

In dit voorstel zijn de vragen aan de raad: 

• akkoord te gaan met de zienswijze van het college op het concept 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en het college te verzoeken deze 
zienswijze als zienswijze van de gemeente Leiderdorp te verzenden aan het 
dagelijks bestuur Oude Rijnzone; 

• akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 50.000,- voor het starten 
van activiteiten voor de onderhandeling met Vliko en deze middelen tijdelijk te 
onttrekken uit de reserve gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone en 
deze naar verwachting in 2013 weer terug te storten. 

 
6. Jaarrekening 2010 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) 

Ieder jaar legt de Stichting OBSG op twee momenten verantwoording af aan de 
gemeenteraad. Na vaststelling van de begroting in december legt zij deze ter 
goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Ditzelfde doet zij na 1 juli als het bestuur de 
door de accountant goedgekeurde jaarrekening heeft vastgesteld. 

 
7. Het fundament voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem, concept-nota  

beleidsuitgangspunten 
 Bespreken van de concept-reactie richting Holland Rijnland, die is opgesteld n.a.v. de  

      discussie in de commissie Ruimte van 23 augustus. 
 
8. Financiële verordening 212 

Herijking van de verordening als gevolg van een aantal wijzingen met als doel 
voldoen aan de wetgeving conform het Besluit Begroting en Verantwoording en een 
beter inzicht in de financiën van de gemeente gedurende een boekjaar. 

 
9. Begrotingswijziging 6 boekjaar 2011 

De wijzigingen in dit voorstel betreffen onder andere een wijziging in de algemene 
uitkering, nadeel op de geschatte bezuiniging van de kapitaallasten en een eenmalig 
voordeel inzake dividenduitkeringen. 

 
10. Begrotingswijziging 7 boekjaar 2011 

De wijzigingen in dit voorstel betreffen de GIG 2011. 
 

11. Programma indeling 2012 



In samenspraak met de raadswerkgroep financiën is het voorstel het aantal 
programma’s in de begroting terug te brengen van 12 naar 7, hierdoor ontstaat een 
logischer indeling die beter leesbaar is.  
 

12. Nota Reserves en Voorzieningen 2011 
Overeenkomstig de Financiële verordening van onze gemeente dient periodiek, doch 
minimaal één keer in de 4 jaar een Nota reserves en voorzieningen aan de raad te 
worden aangeboden.  

 
13. Vaststellen notulen van de vergaderingen van 27, 28 en 29 juni 2011 en lijst van 

toezeggingen 
 

14. Ingekomen stukken en mededelingen  
 

15. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 26 augustus 2011 
De voorzitter van de raad, 

 
M. Zonnevylle 
 
 


