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Wijziging vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen 
De raad benoemt de burgemeester, mevrouw L.M. Driessen-Jansen in het Algemeen Bestuur van de 
gemeenschappelijke regelingen Schadevergoedingschap HSL-Zuid en Veiligheidsregio Hollands 
Midden. Zij gaat  daar de plaats van voormalig burgemeester Zonnevylle innemen. 
 
Vragenronde 
D66 heeft vragen gesteld over hout-diefstal in de Houtlamp. Het CDA stelde vragen over extra 
koopzondagen, over spookburgers, over een kinderdagverblijf in zwembad de Does en over het 
gemeente logo. BBL stelde vragen over de gladheidsbestrijding, over gokhallen en over het 
terugkrijgen van een bedrag van het Ministerie van Sociale Zaken. De vragen en antwoorden zijn in 
het raadsinformatiesysteem te lezen http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/5-
maart/20:00/ 
 
Benoeming burgerraadslid 
De raad benoemde mevrouw  Nijkamp-Ririhena als burgerraadslid voor BBL. 
 
Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering 
Omdat ’s middags bericht was ontvangen van het Ministerie dat er geen besluit meer nodig is op dit 
punt voerde de raad het af van de agenda.  
 
Beleidsplan openbare verlichting 
Behandeling van dit punt vindt plaats nadat er bij de behandeling van de kadernota in juni in totaliteit 
een afweging van de financiering is gemaakt.  
 
Duurzaamheidsagenda 2011-2014 
De raad stelde de behandeling van dit punt uit naar de volgende raadsvergadering, omdat een 
wijzigingsvoorstel van GroenLinks nog getoetst moet worden op uitvoerbaarheid. 
 
Subsidieplafonds 2013 
De raad betreurt het dat het college de motie Evaluatie subsidiebeleid van maart vorig jaar nog niet 
heeft uitgevoerd en dat het college hierover pas vanmiddag per brief nadere uitleg heeft gegeven.  
Een amendement (wijzigingsvoorstel) van de VVD krijgt steun van alle partijen, behalve van de PvdA. 
De raad stelt de  financiële en inhoudelijke kaders voor subsidiëring in 2013 vast. De PvdA stemt 
tegen. Binnen de gestelde kaders kan het college tot verstrekking van subsidies overgaan. 

 
Kaderstelling eigendommenbeleid 
De raad stelt de kaders eigendommenbeleid vast. Hiermee geeft de raad richting aan voor het beleid 
ten aanzien van het verwerven, aanpassen, verhuren, verpachten, verkopen of beheren van 
gemeentelijke eigendommen, accommodaties en grond. Vanuit de raad komt de suggestie op de 
gemeentelijke website te publiceren welke accommodaties er zijn en wat de huurprijzen daarvan zijn. 
 
Evaluatie, globaal uitvoeringsplan en formele kredietaanvraag ondergrondse containers voor 
huishoudelijk restafval 
Op basis van de evaluatie ondergrondse containers voor restafval neemt de raad de conclusie en 
aanbeveling over en stelt krediet beschikbaar voor de verdere uitrol van ondergrondse containers voor 
restafval. Een amendement van BBL om af te zien van een pasjessysteem krijgt geen bijval van de 
andere partijen in de raad. 
 
Motie Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen 
GroenLinks dient deze motie in met steun van de PvdA. In de motie roepen de partijen de PVV op het 
meldpunt voor overlast veroorzaakt door Midden- en Oost-Europeanen te sluiten. D66 en CDA (1 
stem) steunen de motie, VVD, BBL en 1 CDA-er stemmen tegen, waardoor de motie wordt verworpen 
met 10 tegen 9 stemmen.  
 



 
Uitgebreide informatie 
De volledige vergadering kunt u per agendapunt terugkijken en luisteren via: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/5-maart/20:00. 
 
 


