
Raadsvergadering 14 oktober 2013 

 
 
 
Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
 
 
Agenda: 
 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Actualisatie normenkader accountantscontrole 2013 

Door wijzigingen in de externe en interne wet- en regelgeving dient het normenkader jaarlijks 
te worden aangepast en vastgesteld. 
 

5. Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 
Doel van dit voorstel is het instellen van één brede en integrale adviesraad op het terrein van 
werk en inkomen door het samenvoegen van de bestaande adviesraden.  

 
6. Kaderstelling Subsidiering 2015 

Bij de bespreking over de subsidieplafonds 2014 heeft de raad een motie aangenomen om in 
het vervolg de subsidieplafonds bij de begroting vast te stellen. Vooruitlopend op deze 
vaststelling is de vraag aan de raad om kaders mee te geven. Waar wil de raad accenten 
leggen, welke beleidsdoelen verdienen extra aandacht?  
 

7. Oude Rijnzone ontwikkelstrategie 
Conform de Regeling van 'De Oude Rijnzone' wordt deze concept OSK voor het indienen 
van een reactie voorgelegd aan de colleges, gemeenteraden en provinciale staten van 
de deelnemers van 'De Oude Rijnzone'. Colleges, raden van de deelnemende 
gemeenten en provinciale staten kunnen uiterlijk 15 oktober 2013 hun reactie op het 
concept OSK 2013 - 2014 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur.  
 

8. Grondexploitatie Amaliaplein 
In dit voorstel is de vraag aan de raad akkoord te gaan met de grondexploitatie 'Amaliaplein' 
als financieel kader van het project.  
 

9. Motie over Onderzoek naar en nemen van maatregelen om ernstige hinder door 
verkeerslawaai terug te dringen 
Omdat tijdens de raad van 23 september jl.  de stemmen staakten komt deze motie opnieuw 
in stemming (art. 32 lid 4 GW). 
 

10. Lijst van toezeggingen  



 
11. Ingekomen stukken  

N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 11 oktober voor 
12.00 uur). 
 

12. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 4 oktober 2013 
 
De voorzitter van de raad, 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 


