
RAAD 5 oktober 2015 

 
20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA  
 
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 

 Raadsvraag 8 GrL Eigen bijdrage gemeenten hoger dan werkelijke zorgkosten 
150828 beantwoord 150907 

 Raadsvraag 9 GrL Toepassing gerechtelijke uitspraak 25% CO2 reductie in 2020 
150828 beantwoord 150907 

 Raadsvraag 10 D66 Vluchtelingenproblematiek oproep oproep COA 150904 
beantwoord 150907 

 Raadsvraag 11 LPL en D66 Broedseizoen 150914 

 Raadsvraag 12 LPL Armoede en Stadsbank 150923 

 Raadsvraag 13 GrL dreigende bomenkap 150923 

 Raadsvraag 14 D66 extra variant Oude Spoorbaan 150929 
Raadsvraag 15 Cda en VVD kwaliteit groenonderhoud 150929 

       
4. Mededelingen 

 Concept brief namens raad over sturing Holland Rijnland 
 

5. Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp 
Het doel van deze gebiedsvisie is om het toekomstperspectief voor de A4-zone helder te 
krijgen en de juiste koers te bepalen voor het gebied. De gebiedsvisie zal fungeren als een 
toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen.  
 

6. Actualisatie normenkader accountantscontrole 2015 
Door middel van het normenkader geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant voor 
onder andere de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en over de in de 
financiële rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving. De 
vraag aan de raad is het geactualiseerde normenkader vast te stellen.  
 

7. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zienswijze 2
e
 begrotingswijziging 2015 

De vastgestelde indexatie van het uurtarief is door de ODWH niet verwerkt in de begroting 
van 2015. Het dagelijks bestuur stelt voor dit met deze begrotingswijziging te corrigeren. In dit 
voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met de zienswijze op deze 
begrotingswijziging.  
 

8. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 9
e
 wijziging gemeenschappelijke regeling 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 januari 2015 gewijzigd. Dit betekent dat 
alle gemeenschappelijke regelingen getoetst dienen te worden aan de nieuwe Wgr en waar 
nodig aangepast voor 1 januari 2016. Vanwege deze wijziging in de Wgr dient de regeling van 
de ODWH aangepast te worden.  
 

9. Oude Rijnzone wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
In dit voorstel is de vraag aan de raad akkoord te gaan met een aantal wijzigingen m.b.t. de 
organisatievorm in de GR van de Oude Rijnzone.  
 

10. Verordening Leerlingenvervoer Leiderdorp 2016 
Deze verordening maakt binnen de gestelde criteria leerlingenvervoer mogelijk voor leerlingen 
die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Met de vaststelling van de aangepaste 
verordening voldoet de gemeente aan de nieuwe onderwijswetgeving.  



 
11. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicepunt71 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 januari 2015 gewijzigd. Dit betekent dat 
alle gemeenschappelijke regelingen getoetst dienen te worden aan de nieuwe Wgr en waar 
nodig aangepast voor 1 januari 2016. In dit voorstel is de vraag aan de raad het college van 
burgemeester en wethouder toestemming te verlenen tot het wijzigen van de GR 
Servicepunt71. 

 
12. 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/moties waarvan de deadline aan de orde is: 
 

 Centrumpleinplan – Stand van zaken? 
 

13. 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 25 september voor 
12.00 uur). 
 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 7 september jl. 
 

15. Sluiting 
 

Leiderdorp, 14 september 2015 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 

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

