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20.00 UUR  BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
 
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde en mededelingen 
 

4. Benoeming en beëdiging burgerraadslid de heer Bah voor Groen Links 
 

5. 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.  
 

6. Fietsnota 2014-2020  
Met de fietsnota ligt er een integrale en gerichte aanpak voor het verbeteren van het huidige 
fietsnetwerk en het realiseren van enkele ontbrekende schakels. Het doel van de fietsnota is 
het stimuleren van het fietsgebruik en het verder ontwikkelen van een volwaardig, sociaal 
veilig en fijnmazig fietsnetwerk. De vraag aan de raad is de nota vast te stellen. 
 

7. 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. De vraag aan de raad is de notitie en de 
verordening vast te stellen. 
 

8. 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. De vraag aan de 
raad is de verordening vast te stellen. 
 

9. 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. De vraag aan de 
raad is de verordening vast te stellen. 
 

10. Actualisering Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2015 
Overeenkomstig de uitgangspunten van de programmabegroting 2015 dient deze verordening 
voor het belastingjaar 2015 te worden vastgesteld door de raad. 

 
11. Rekenkamer rapport regionaal investeringsfonds 

Naar aanleiding van de bespreking van het rapport in het Politiek Forum op 18 november jl. 
bereiden de Leiderdorpse (plv.) AB-leden een zienswijze voor ter bespreking in de raad (wordt 
voor de fractievergaderingen nagezonden). 
 

12. Bestuursrapportage 2
e
 kwartaal inclusief begrotingswijziging 

Met deze begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo voor 2014 actueel 
gehouden. Vraag aan de raad is deze begrotingswijziging vast te stellen.  

 
 
 



13. Begrotingswijziging laatste bijstelling 2014 
Met deze laatste begrotingswijziging van 2014 worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de 
jaren 2014-2018 bijgesteld. 
 

14. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2013 
De wijzigingen van de APV komen voort uit: 

 de aanpassing van de evenementenparagraaf in de tarieventabel bij de 
Legesverordening 2014; 

 de aanpassing van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. 
 

15. 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: 

 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) → stand van zaken? 
 

 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 - Daar waar deze 
verordening leidt tot beleidsuitwerking komt het college terug naar de raad → 141127 
informatie in raadsinformatiesysteem geplaatst. 
 

16. 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 4 december voor 12.00 uur). 
 

17. Vaststellen besluitenlijst raad 17 november jl. 
 

18. Sluiting 
 
Leiderdorp, 24 november 2014 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 
 

 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

