
 Raadsvergadering 18 maart 2013 

Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Verkenning bereikbaarheid Leidse Regio  

De gemeenten binnen de Leidse agglomeratie hebben elk ambities op het gebied van 
economische en ruimtelijke ontwikkeling. Om deze ambities waar te maken is het 
noodzakelijk te investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische kernen en 
woongebieden. Het doel van dit voorstel is tweeledig:  
1. Begrip krijgen voor het uitvoeren van de verkenning en de daaraan ten grondslag 
liggende ambities en knelpunten. 
2. Komen tot een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een interne betere 
bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie.  

 
5. Holland Rijnland – tweede tranche RIF Rijnlandroute 

In dit voorstel is de vraag aan de raad akkoord te gaan met de Leiderdorpse bijdrage aan de 
tweede tranche RIF Rijnlandroute, zijnde een éénmalige extra bijdrage in 2015 van 
€ 754.974,-. 
 

6. Managementletter Servicepunt71 
Geagendeerd op verzoek van de commissie Bestuur en Maatschappij van 4 maart jl. 
 

7. Subsidieplafonds 2014 
Conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 stelt dat de raad voor 1 april de 
subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt.  
 

8. Visie Jeugdhulp “Iedereen doet mee” 
Met ingang van 1 januari 2015 zal de gemeente naast haar verantwoordelijkheid 
voor het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk 
worden voor de gehele jeugdzorg. Vaststellen van een kader waarbinnen de transitie op de 
jeugdzorg kan worden opgepakt.  
 

9. Ambtelijke toetsing sneltoetscriteria welstand 
In dit voorstel is de vraag aan de raad te besluiten tot het herinvoeren van ambtelijke toetsing 
van welstandscriteria voor kleinschalige bouwwerken. 
  

10. Nota Grondbeleid 2013-2017 
De nota Grondbeleid 2013-2017 heeft tot doel het grondbeleid voor de komende jaren te 
verwoorden. Met grondbeleid wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met 
gemeentelijke grond. Het doel is een eenduidig, transparant, terughoudend en 
ondersteunend grondbeleid. 

 
11. Financiële verordening Leiderdorp 2013 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de planning en controlcyclus van de gemeente aan te 
passen. Hierbij wordt het aantal bestuursrapportages teruggebracht van 3 per jaar naar 2 per 
jaar. Het gaat hierbij om een rapportage over januari t/m april en een rapportage over januari 
t/m augustus. 
 
 
 
 



12. Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 
Jaarlijks stelt de RDOG op basis van een vastgestelde conceptprogramma 
programmabegroting op. De vraag aan de raad is een zienswijze te geven bij de 
conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierdoor kan bij het vaststellen van de 
conceptprogramma in het Algemeen bestuur van 27 maart een betere afweging gemaakt 
worden en de reacties worden meegenomen in de nog op te stellen programmabegroting 
2014. Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie. 

 
13. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Maat 

Op basis van artikel 36a eerste lid van de Gemeentewet moeten wethouders op de dag dat zij 
tot wethouder worden benoemd voldoen aan het vereiste van ingezetenschap. De raad 
verleende de ontheffing voor de duur van een jaar ontheffing op 2 april 2012. Nu is de vraag 
de ontheffing voor een jaar te verlengen. 
 

14. Lijst van toezeggingen 
 

15. Ingekomen stukken 
 

16. Sluiting 
 

 
 
Leiderdorp, 7 maart 2013 
De voorzitter van de raad, 

 
 
 

Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 
 


