
POLITIEKE AVOND 17 november 2014  

 
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Hoogmadeseweg 60A herontwikkeling Besluit categorie Verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) 
Om de herontwikkeling aan de Hoogmadeseweg 60A mogelijk te maken is het nodig af te 
wijken van het bestemmingsplan. In dit voorstel is de vraag aan de raad hiermee in te 
stemmen. Ter besluitvorming door de raad. 
 

4. Notitie en verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Doel van dit voorstel is het bieden van het beleidskader voor de uitvoering van de 
tegenprestatie en de verordening vast te stellen. Ter besluitvorming door de raad. 
 

5. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Doel van deze verordening is het vastleggen van de regels voor de verlaging van de uitkering 
wanneer de belanghebbende zich niet aan verplichtingen van de wet houdt. Ter 
besluitvorming door de raad. 
 

6. Re-integratieverordening Participatiewet 
Doel van deze verordening is het vastleggen van de keuzes ten aanzien van o.a. de 
ondersteuning, in te zetten voorzieningen, instrumenten en doelgroepen. Ter besluitvorming 
door de raad. 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting 
 
 
 
 

PAUZE  

 
 
 
21.30 UUR* BESLUITVORMING RAAD 17 november 2014 AGENDA 
 
Voorzitter : Laila Driessen 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde en mededelingen 
 

4. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 Motie van GroenLinks over Veiligheid Tunnelbak A4  

 Motie van de PvdA over verordeningen i.h.k. 3D 
 
 
 



5. Aanbesteding accountant 
De Controleverordening Leiderdorp 2013 schrijft voor dat de raad het programma van eisen, 
de selectiecriteria en gunningscriteria en per gunningscriterium de weging vaststelt. In het 
presidium van 17 oktober jl. is afgesproken dat de raad deze op voordracht van de werkgroep 
FIN als hamerpunt vaststelt. 
 

6. RDOG Ontwerpbegrotingswijzigingen 
Concept zienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2014-IV en I 2015-I. 
NB de zienswijze dient uiterlijk 20 november as. bij de RDOG te zijn. 
 

7. Actualisering Belastingverordeningen en aanpassing tarieven 2015 
Overeenkomstig de uitgangspunten van de programmabegroting 2015 dienen de 
belastingverordeningen en de tarieven voor het belastingjaar 2015 te worden vastgesteld door 
de raad. 

 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 en 
reinigingsrechten 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van Leges 2015 
 

8. Veiligheidshuis Hollands-Midden 
In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met deelname aan het Veiligheidshuis 
en de regionale financiering.  
 

9. Beleidsplan Participatiewet 
             De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, is de opvolger van de Wet werk en  
             bijstand (WWB). Dit beleidsplan biedt de kaders en keuzes waarbinnen de Participatiewet  
             uitgevoerd gaat worden. Het beleidsplan is voorbereid in nauwe samenwerking met de 
             gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude) en DZB. 

 
10. Lijst van toezeggingen en moties 

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is: 

 Openbare orde en veiligheid - De burgemeester zegt toe na te gaan wat het vigerende 
beleid t.a.v. drones is; 

 Sportnota - In november komt het college met een plan van aanpak: 141030 brief in 
RIS  

 Bodembeheernota - GroenLinks pleit voor het aanscherpen van de regelgeving rond 
baggeren en roept het college op hierover afspraken te maken met het 
Hoogheemraadschap en het nog eens te bespreken met de Omgevingsdienst West 
Holland en de inspreker uit de commissie Ruimte (16-06-2014). 
 

11. 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 donderdag 13 november voor 12.00 uur). 
 

12. Vaststellen besluitenlijst raad 27 oktober jl. 
 

13. Sluiting 
 
 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/30-oktober-2014/30-oktober-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/30-oktober-2014/30-oktober-2014/


 
Leiderdorp, 4 november 2014 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 
 
*De aanvangstijd is indicatief 


