
Begrotingsraad 7 november 2013 

 

Op 7 november hebben de politieke partijen hun algemene beschouwingen uitgesproken. 

 

In die algemene beschouwingen geven partijen aan wat zij vinden van de door het college van 

burgemeester en wethouders ingediende begroting, wat zij daar eventueel aan willen veranderen en 

hoe zij naar de toekomst kijken. U kunt de algemene beschouwingen terugkijken via: 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/7-november/14:00. 

 

De raad stelde de begroting 2014-2017 vast. Indien het totaal saldo van de algemene reserves in 

2014 onder de 990.000,- komt moet het college met een plan tot aanvulling van dit saldo komen. 

Ten aanzien van de subsidieplafonds 2015 hanteert de raad de volgende uitgangspunten: 

a. Het subsidieplafond 2015 wordt opgehoogd met 30.000,- sportsubsidie (t/m 2017); 

D66 meldt in een stemverklaring tegen dit punt te zijn, omdat in tegenstelling met de 

afgesproken 5% korting op subsidies de sport dan een onevenredig hoge bijdrage krijgt. 

b. De huisvestingsubsidies worden met 2% geïndexeerd; 

c. De productsubsidies worden geïndexeerd met het nog te bepalen indexeringscijfer van de 

begroting 2015; 

d. Voor (het totaal aan) reguliere subsidies in het subsidieprogramma wordt de nullijn 

gehanteerd. 

De raad stelde  het subsidieplafond vast op 99.462,- voor het subsidieprogramma, inclusief het 

incidentenfonds en het sportfonds. De productsubsidies SCw, Pluspunt en BplusC  stelde de raad 

vast op 883.272,- en de huisvestingssubsidies op  588.681,-. 

Een motie van GrL om te bevorderen dat gemeentelijke en braakliggende kavels vlinder- en 

bijenvriendelijk worden ingezaaid is met 10 stemmen voor en 9 tegen (VVD en BBL) aangenomen.  

Een motie  van GrL over kansen om de voedselbank te ondersteunen is aangehouden tot het einde 

van het jaar.  

Moties  van GrL over buurtgroen zelf doen en over kringloop van bouwmaterialen werden niet in 

stemming gebracht omdat het college deze overneemt. 

Een motie van GrL over biomassagebruik, een motie van CDA/BBL over blikvangers en een motie van 

CDA/BBL over huisvuil  zijn ingetrokken omdat het college hier al mee aan de slag is. 
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