Raad 13 mei 2013 kort verslag
Benoeming burgerraadslid voor het CDA
De raad benoemt de heer G.P. Schipaanboord als burgerraadslid voor het CDA.
Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV)
De raad besluit dit onderwerp integraal te bespreken in de vergadering van de commissie BM van 27
mei en in de raad van 10 juni een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van 150.000,- euro
Van de reserve Sociaal Beleid voor het begeleiden van werk naar werk van boventallige medewerkers
van de PCSV. De grondhouding van de raad hierbij is positief, maar de raad wil de afweging maken in
samenhang met het hele proces.
Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013
De raad stelt de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 vast en geeft daarmee het aantal
koopzondagen vrij. Het CDA stemt tegen.
Een amendement (wijzigingsvoorstel) van BBL om de openingstijden op zondag te beperken vindt
alleen bijval bij D66 en PvdA en wordt verworpen.
Het college gaat afspraken maken om het laden en lossen op zondag tot een minimum te beperken.
Nota Lokaal gezondheidsbeleid
De raad stemt in met de Nota Lokaal gezondheidsbeleid.
In deze nota zijn de doelen van de gemeente op het gebied van de bescherming en bevordering van
de gezondheid voor de komende vier jaar beschreven.
Begrotingswijziging 2, boekjaar 2013
De raad stelt begrotingswijziging 2 vast. De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn:
 verwerking resultaatbestemming uit begrotingswijziging 4, boekjaar 2012
 verwerking decembercirculaire 2012.
Instructie Raadsgriffier Gemeente Leiderdorp 2013
De raad stelt de Instructie Raadsgriffier Gemeente Leiderdorp 2013 vast, met inbegrip van een aantal
tekstwijzigingen van VVD, BBL en CDA.
De wijzigingen in dit voorstel betreffen technische aanpassingen die verband houden met de instelling
van de werkgeverscommissie voor de griffie.
Afrekening fractiegelden 2012
De raad stelt de bedragen vast van de uitgaven van de raadsfracties in 2012. Een amendement van
het CDA om de kosten voor een fractieassistent niet te maximeren vindt geen steun in de rest van de
raad.
Verordening Rekenkamer 2013
De raad stelt de Verordening Rekenkamer 2013 vast met inbegrip van een aantal tekstwijzigingen die
de VVD heeft voorgesteld. De wijzigingen in dit voorstel betreffen aanpassingen aan de praktijk.

