
Raadsvergadering 8 juli  2012 

Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
Agenda: 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Benoeming burgerraadslid voor D66 

 
5. Jaarverslag 2012 

In dit voorstel is de vraag het Jaarverslag 2012 vast te stellen en in te stemmen met de 
resultaatbestemming waarmee budgetten van 2012 worden overgeheveld naar 2013. 
 

6. Begrotingswijziging 3, boekjaar 2013 
Met deze derde begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi 
voor de jaren 2013-2016 bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging 
is de verwerking van de nieuwe beschikking van ministerie van SZW en daarbij het 10% eigen 
risico. 
 

7. Financiële Kadernota 2014-2017 
Bij de behandeling van de financiële kadernota is de vraag aan de raad kennis te nemen van 
de Kadernota en kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting 2014-2017. 
 

8. Financieel kader Vliko 
In dit voorstel is de vraag aan de raad gemeentelijk krediet beschikbaar te stellen voor de 
verplaatsing van Vliko en de herstructurering van het Vliko-perceel op het bedrijventerrein 
Lage Zijde: 
• € 350.000,= om de definitieve koopovereenkomst op te stellen, incl. 
bodemonderzoeken en taxatie (€ 100.000,= in 2013) en het aankoopbedrag aan te vullen (€ 
250.000,= in 2016) en deze ten laste te laten komen van de algemene reserve. 
• € 750.000,= voor de realisatie van de groene herinrichting van de locatie van Vliko 
(scenario 1 uit het rapport Vliko Leiderdorp Financiële en planeconomische resultaten), en 
deze ten laste te laten komen van de algemene reserve. 
 

9. Vaststellen bestemmingsplan Lage Zijde e.o. 
In dit voorstel is de vraag het het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. vast te stellen en zo te 
voldoen aan de wettelijke verplichting om geen bestemmingsplan ouder dan 10 jaar te 
hebben. 
 

10. Lijst van toezeggingen  
 

11. Ingekomen stukken  
 

12. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 20 juni 2012 
De voorzitter van de raad, 
 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 


