
Raadsvergadering 10 juni 2013 

 
Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) 

Bespreken van de financiële en overige consequenties voor de gemeente voor het in stand 
houden van de PCSV, waaronder het beschikbaar stellen van maximaal 150.000,- van de 
reserve Sociaal Beleid voor het begeleiden van werk naar werk van boventallige medewerkers 
van de PCSV.  
 

5. Verklaring van geen bedenkingen Loswal Zijldijk 
In dit voorstel is de vraag een verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de 
procedure kan worden voortgezet voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor de 
revitalisering van de loswal en het intensiveren van het gebruik hiervan.  
 

6. Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010 
Voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving van de APV voorschriften en 
bepalingen is het van belang dat zij consequent en effectief kunnen worden gehanteerd. 
Vanuit dat oogpunt is een aantal wijzigingen en aanpassingen nodig. Ter besluitvorming raad 
10 juni 2013. 
 

7. De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2013 en de bijbehorende specifieke 
Kredietaanvragen 
In dit voorstel is de vraag de GIG 2013 (mutatiedatum 01-05-13) inclusief bijbehorende 
grondexploitaties en financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor 
de ruimtelijke projecten.  
 

8. Holland Rijnland ontwerpbegroting 2014 en verzoek tot indiening zienswijze  
Ter bespreking op basis van de oplegnotie en vaststellen van reactie richting Holland Rijnland. 

 
9. Servicepunt71 jaarstukken en begroting 2014 

Ter bespreking op basis van de oplegnotie en vaststellen van reactie richting SP71. 
 

10. Omgevingsdienst West-Holland jaarrekening 2012 en begroting 2014  
Ter bespreking op basis van aangevraagde  oplegnotie en vaststellen van reactie richting ODWH. 

 
11. Oude Rijnzone ontwerpbegroting 2014 

Ter bespreking op basis van de oplegnotie en vaststellen van reactie richting van Oude 
Rijnzone. 
 

12. Lijst van toezeggingen  
 

13. Ingekomen stukken  
 

14. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 30 mei 2013 
De voorzitter van de raad, 



 
 
 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 


