
Raadsvergadering 25 november 2013 

 
Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
 
Agenda: 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Benoeming burgerraadsleden 

Benoeming van de heer Majoie voor de PvdA en de heer van Boxsel voor D66. 
 

5. Waterstructuurplan 
Doel van dit voorstel is het vaststellen van een waterstructuurplan met een ruimtelijke visie op 
onze waterstructuur die bijdraagt aan een robuust watersysteem in 2025.  
 

6. Wijziging APV ten behoeve van regulering paracommerciële instellingen 
Op grond van artikel 4 van de Drank en horecawet moeten bij gemeentelijke verordening 
regels worden gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Aan deze regels hebben 
paracommerciële rechtspersonen zich te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende 
drank. De vraag aan de raad is deze wijziging van de APV vast te stellen.  
 

7. Toekomst van het sociaal domein 
In dit voorstel is de vraag de notitie Toekomst van het sociaal domein (inspraak verwerkt) vast 
te stellen. 
 

8. Jaarrekening 2012 Stichting Openbare Basisscholengemeenschap Leiderdorp 
Het openbaar schoolbestuur dient verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad voor zijn 
financiële beleid. In dit voorstel is de vraag aan de raad de jaarrekening 2012 goed te keuren.  
 

9. Verordening elektronisch bekendmaken Leiderdorp 2014 
Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht om het in werking treden van 
verordeningen bekend te maken in het elektronische gemeenteblad. De vraag aan de raad is 
deze verordening vast te stellen. 
 

10. Begrotingswijziging 7, boekjaar 2013 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
- verwerking en correctie Gig; 
- verwerking afwikkeling BSW subsidie 2012; 
- verwerking gemeente bijdrage Economische agenda Leidse regio; 
- verwerking uren afdeling projecten; 
- verwerking speelruimteplan 2013i01222 
De vraag aan de raad is deze wijziging vast te stellen. 
 

11. Voortgangsrapportage GIG 2013 
De Voortgangsrapportage GIG 2013 geeft inzicht in de (financiële) voortgang van de projecten 
ten opzichte van de GIG 2013. Ter besluitvorming in de raad. 
 

12. Lijst van toezeggingen  
 
 



13. 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 22 november voor 
12.00 uur). 
 

14. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 14 november 2013 
 
De voorzitter van de raad, 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 


