
Raadsvergadering 13 mei 2013 

 
 
Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Benoeming burgerraadslid voor het CDA 

 
5. Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) 

De vraag aan de raad is, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2012, maximaal 
€ 150.000 van de reserve Sociaal Beleid beschikbaar te stellen voor het begeleiden van werk 
naar werk van boventallige medewerkers van de PCSV. 
 

6. Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 
Dit  voorstel biedt ondernemers maximale ruimte door het aantal koopzondagen vrij te geven. 
Dit betekent dat gedurende het jaar iedere zondag de winkels in Leiderdorp geopend mogen 
zijn. De openingstijden zijn gedurende de week gelijkgesteld (tussen 06.00 uur – 22.00 uur). 
De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. 
 

7. 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. De vraag aan de raad 
is deze nota vast te stellen. 
 

8. Begrotingswijziging 2, boekjaar 2013 
In dit voorstel is de vraag aan de raad deze begrotingswijziging vast te stellen. De 
belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

 verwerking resultaatbestemming uit begrotingswijziging 4, boekjaar 2012 

 verwerking decembercirculaire 2012. 
 

9. Instructie Raadsgriffier Gemeente Leiderdorp 2013 
De wijzigingen in dit voorstel betreffen technische aanpassingen die verband houden met de 
instelling van de werkgeverscommissie voor de griffie. De vraag aan de raad is de instructie 
vast te stellen. 
 

10. Afrekening fractiegelden 2012 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de bedragen vast te stellen van de uitgaven van de  
raadsfracties in 2012. 
 

11. Verordening Rekenkamer 2013 
De wijzigingen in dit voorstel betreffen aanpassingen aan de praktijk. De vraag aan de raad is 
de verordening vast stellen. 
 

12. Lijst van toezeggingen  
 

13. Ingekomen stukken  
 

14. Sluiting 
 



 
Leiderdorp, 25 april 2013 
De voorzitter van de raad, 
 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 


