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POLITIEK FORUM 
 
Verordening Jeugdhulp 2015 De verschillende partijen vinden de  kaders in de verordening duidelijk. 
De nadere beleidsregels worden de komende tijd uitgewerkt. Het politiek forum benadrukt het belang 
van duidelijkheid over privacy, medezeggenschap en het persoonsgebonden budget (PGB). Het 
college zegt toe de beleidsregels voor 1 januari 2015 te bespreken met de raad. 
De raad neemt op 27 oktober een besluit over de verordening. 
 
Programma Jeugdhulp 2015 Het politiek forum is bezorgd over de kwaliteit en het waarborgen van 
de zorg voor iedereen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het PGB en de financiële risico’s. Het college 
geeft aan dat de kwaliteit continue aandacht heeft. De (financiële) risicomatrix komt zo spoedig 
mogelijk naar de raad, net als de uitkomsten van de pilot. 
De raad neemt op 27 oktober een besluit over dit onderwerp. 

 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Ook in deze verordening vindt het politiek forum de 
kaders duidelijk. De nadere beleidsregels komen ter bespreking naar de raad. Het politiek forum wijst 
op het belang van één klachtenregeling, mediation en doorontwikkeling van het WMO beleid. Het 
college komt, voor de raad van 27 oktober, schriftelijk terug op vragen over de controle bij de 
jeugdhulp en de WMO en op de cliëntondersteuning. D66 kondigt een eventuele motie aan op het 
gebied van privacy. De raad neemt op 27 oktober een besluit over de verordening. 
 
Regionaal beleidsplan Politie Het politiek forum is akkoord met de voorgestelde zienswijze van D66 
en met gewijzigde tekstvoorstel. De raad neemt een besluit in de aansluitende raadsvergadering. 
 
De Veiligheidsanalyse 2015-2018 en Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Deze 
onderwerpen bespreekt de raad in de aansluitende raadsvergadering. 
 
 

RAADSVERGADERING 

Vragenronde D66 heeft vragen gesteld over Programma Economie071 en participatie, PvdA over de 
Voedselbank en de VVD over commotie Amaliaplein. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/06-oktober/21:30:00. 
De vraag van D66 komt opnieuw aan de orde bij de behandeling van de Participatiewet. In de 
volgende raad dient de PvdA een motie in waarin zij het college oproept haar standpunt t.a.v. het  
verstrekken van de voedselbank te heroverwegen. 

Benoeming en beëdiging burgerraadslid PvdA De raad benoemt mevrouw Sophie Eversteijn tot 

burgerraadslid voor de PvdA.  Mevrouw Eversteijn legt in handen van de voorzitter de eed af.  

Coördinatieregeling Plantage De raad besluit positief over de coördinatieregeling voor de Plantage, 
d.w.z. over het samenvoegen van ruimtelijke procedures voor de Plantage. GrL dringt erop aan een 
volgende keer tijdig de omwonenden te informeren. 

Omgevingsdienst West-Holland 8
e
 wijziging gemeenschappelijke regeling De raad stemt in met 

de voorgestelde wijzigingen die betrekking hebben op een kleiner Dagelijks Bestuur, een 
vereenvoudiging van het stemrecht in het Algemeen Bestuur en een aantal technische wijzigingen. 

Actualisatie normenkader accountantscontrole 2014 De raad stemt in met de Actualisatie 
normenkader accountantscontrole 2014. Met dit kader geeft de raad de accountant een volledig en 
juist overzicht van externe en interne wet- en regelgeving voor de rechtmatigheidscontrole. 

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) Leiderdorp jaarrekening 2013 De raad 
keurt de jaarrekening 2013 van de OBSG goed. Naar de verwachting van de portefeuillehouder komt 
de OBSG in maart met een reactie op het stuk over de rol van de raad richting OBSG. De raad zou 
hier graag meer spoed zien. 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/06-oktober/21:30:00


Regionaal Beleidsplan Politie De raad stemt unaniem in met een motie van D66 met daarin een 
tekstvoorstel richting burgemeester Van Aartsen van Den Haag in zijn rol van voorzitter van het 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie-eenheid Den Haag. De raad vraagt aandacht voor de lokale 
belangen bij verder gaande centralisering van de nationale politie. De tekst van de motie kunt u lezen: 
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2014/06-oktober/20:00:00. De 
burgemeester ervaart deze motie als een steun in de rug bij haar inbreng in regionaal verband. 

Veiligheidsanalyse 2015-2018 De raad gaat unaniem akkoord met de drie voorgestelde 
veiligheidsprioriteiten en stelt de veiligheidsanalyse vast. GroenLinks dient een motie in waarin zij 
maatregelen voorstelt t.a.v. de externe veiligheid (A4). De motie komt aan de orde in de raad van 27 
oktober. De burgemeester zegt toe jaarlijks aan de raad te rapporteren wat de stand van zaken is rond 
de drie prioriteiten. De raad kan de prioriteiten dan eventueel bijstellen. Omdat naast jongeren ook 50-
plussers een risicogroep vormen wat betreft alcohol(- en drugs)gebruik zegt de burgemeester toe de 
voorlichting ook op die groep te richten. 

Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid De raad stelt het Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 
vast. LPL stemt tegen, omdat zij vindt dat de rol van de boa’s onderbelicht blijft in het stuk. De 
burgemeester geeft aan dat de boa’s breder handhavend worden ingezet dan alleen op het gebied 
van veiligheid en dat hun rol aan de orde komt in de notitie Toezicht en Handhaving . De 
burgemeester zegt toe na te gaan wat het vigerende beleid t.a.v. drones is.  
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