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Kort verslag raad 10 maart 2014 
 
Vragenronde en mededelingen 
GroenLinks heeft vragen gesteld over de bereikbaarheid (LAB071), D66 een motie ingediend  en de 
heren De Leur en Van den Burgh hebben ingesproken over dit onderwerp. Vragen, antwoorden en 
inspraak kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem 
.http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2014/10-maart/20:00. De raad vindt in meerderheid 
de motie van D66 overbodig. Raad en college gaan door in de lijn van LAB071 en zodra er nadere 
plannen zijn informeert het college de raad. 
D66 heeft een vraag gesteld over cameratoezicht. Vraag en antwoord zijn eveneens te lezen via 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2014/10-maart/20:00. Naar aanleiding van de 
beantwoording van een raadsvraag over de openstelling van de Boterhuispolder dient GroenLinks een 
motie in over de handhaving van de afsluiting tijdens het broedseizoen. De raad verwerpt de motie 
met 12 tegen 8 stemmen. 
 
Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D 
De raad stelt de uitgangspunten en beleidskaders vast met betrekking tot de decentralisaties jeugd, 
werk en Wmo, ten behoeve van de implementatie, die uiterlijk op 1 januari 2015 moet zijn 
gerealiseerd. De VVD is tegen het vormgeven van een social firm door de gemeente. 
 
Beleidsplan hart voor de jeugd 
De raad stelt het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland “Hart voor de jeugd” vast 
als voorbereiding op de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015.  
 
Beheervisie openbare ruimte 
De raad stelt de beheervisie openbare ruimte vast. 
De beheervisie stelt het kader voor het beheren van de openbare ruimte van de gemeente Leiderdorp. 
Dit kader is uitgangspunt voor het nader uitwerken van het integraal beheerplan openbare ruimte.  
De raad neemt met 11 voor en 9 tegen een motie van CDA/GroenLinks aan waarin de raad het 
college oproept de beeldkwaliteitskeuze A te kiezen voor de centra en de begraafplaats. Het college 
zal de intentie van de motie uitvoeren binnen de financiële mogelijkheden en daarbij vooral inzetten op 
de bestrijding van zwerfvuil. 

 
Intrekken verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek 
De raad trekt de verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek in. 
Op 1 januari 2014 is een wetswijziging van de Mediawet in werking getreden waardoor de verplichting 
om een programmaraad in te stellen vervalt.  

      
Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 
De raad stelt de Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 vast, nadat een door de VVD geïnitieerd 
amendement (wijzigingsvoorstel) unaniem is aangenomen. 
De Archiefverordening is aangepast als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de 
Gemeentewet, en enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek 
interbestuurlijk toezicht. De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. 
   
Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 
De raad stelt de Algemene Subsidieverordening 2014 vast, nadat een amendement van de VVD 
unaniem is aangenomen.  
 
Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
Met uitzondering van D66 stemt de raad in met een amendement van de VVD. 
De raad stelt unaniem de Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 vast.  

 
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
De raad stemt unaniem in met een amendement van de VVD. 
De raad stelt de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 vast. 
Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 
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wethouders van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan 
organen van de eigen gemeente en aan derden.  
 
Begrotingswijziging 1 boekjaar 2014 
De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

• Uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de 
             septembercirculaire 2013; 
• Beschikbaarstelling resultaatbestemmingen; 
• Wijziging Reserve GIG; 
• Rente nadeel grondexploitatie Amaliaplein. 

De raad stelt begrotingswijziging 1 boekjaar 2014 vast. De PvdA is tegen voorstel 4: de partij is van 
mening dat het extra geld voor amoedebeleid ten goede moet komen aan het minimabeleid en niet in 
de behoedzaamheidsreserve moet worden gestort. 
 
RDOG HM zienswijze conceptprogrammabegroting 2015 
De raad stelt de naar aanleiding van de commissievergadering aangescherpte zienswijze vast. 
 
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Maat 
De raad verlengt de ontheffing vereiste ingezetenschap van wethouder Maat tot de datum van 
aftreden van het huidige college. 
 
Opheffen geheimhouding 
De raad heft de geheimhouding op van alle op de lijst voorkomende stukken. 

 
Verantwoording en afrekening fractiegelden 2013 
De raad stelt de verantwoording en afrekening fractiegelden 2013 vast. 

 
 


