
Raadsvergadering 10 maart 2014 

Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 Commissievraag van GrL over LAB071 (csie Ruimte 140225) beantwoord 
 

 
4. Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D 

In dit voorstel is de vraag aan de raad om de uitgangspunten en beleidskaders vast te stellen  
             met betrekking tot de decentralisaties jeugd, werk en Wmo, ten behoeve van de  
             implementatie, die uiterlijk op 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. 
 

5. Beleidsplan hart voor de jeugd 
In dit voorstel is de vraag aan de raad het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland 
Rijnland “Hart voor de jeugd” vast te stellen ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg per 1 
januari 2015. 

 
6. Beheervisie openbare ruimte 

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.  
 

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

      
8. Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 

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. 

   
9. Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014  

In dit voorstel is de vraag aan de raad de Algemene Subsidieverordening 2014 vast te stellen.  
 

10. Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
vast te stellen.  
 

11. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 
wethouders van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan 
organen van de eigen gemeente en aan derden.  
 
 

12. 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. 

 
13. RDOG HM zienswijze conceptprogrammabegroting 2015 

De vraag aan de raad is deze zienswijze vast te stellen. 
 

14. 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 te verlengen. 

 
15. Opheffen geheimhouding 

De vraag aan de raad is de geheimhouding ten aanzien van de in de bijlage opgenomen 
stukken op te heffen. 
 

16. Verantwoording en afrekening fractiegelden 2013 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de bedragen vast te stellen van de uitgaven van de  
raadsfracties in 2013. 
 

17. Lijst van toezeggingen 
 

18. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
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 7 maart voor 12.00 
uur). 
 

19. Sluiting 
 

 
 

 
Leiderdorp, 27 februari 2014 
 
De voorzitter van de raad, 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 


