
RAAD 7 september 2015 

 
20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA (o.v.b. uitkomsten Politiek Forum 31 augustus 2015) 
 
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 

 Opening 
 

 Vaststellen agenda 
 

 Vragenronde 
• Raadsvraag 1 GrL ontbrekend voetpad Zijldijk beantwoord 
• Raadsvraag 2 CDA reclame Engelendaal Kamasutra-beurs beantwoord 
• Raadsvraag 3 GrL banengroei en woningbouw Leiderdorp tot 2020 beantwoord 
• Raadsvraag 4 D66 internet basisscholen beantwoord 
• Raadsvraag 5 GrL aanvraag omgevingsvergunning zonnepanelen A4 beantwoord 
• Raadsvraag 6 D66 Stichting Het Warenhuis beantwoord 
• Raadsvraag 7 D66 Uitvoeringsprogramma Economische Zaken beantwoord 
• Raadsvraag 8 GrL eigen bijdrage hoger dan werkelijke zorgkosten 
• Raadsvraag 9 GrL toepassing gerechtelijke uitspraak 25% CO2 reductie in 2020 

beantwoord  
.     Raadsvraag 10 D66 vluchtelingenopvang verzoek COA beantwoord 
 

 Mededelingen 
 

 Stichting kringloopbedrijf Het Warenhuis 2016 
In dit voorstel is de vraag aan de raad om de stichting het Warenhuis 2016 het uitsluitend 
recht te gunnen om de wettelijke taken die ze op dit moment voor de gemeenten uitvoeren te 
kunnen continueren. 
 

 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad deze verordening vast te stellen zodat deze in 
overeenstemming is met de laatste ontwikkelingen en afspraken in het kader van de 
Participatiewet. 
 

 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2015 
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 moesten diverse 
verordeningen en beleidsregels technisch-redactioneel worden aangepast, om ze in 
overeenstemming te brengen met de wet en de daarin gehanteerde terminologie. In dit 
voorstel is de vraag aan de raad deze aangepaste verordening vast te stellen.  
 

 Rioolverordening buitenriolering Leiderdorp 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad deze verordening vast te stellen en de verplichtingen 
van gemeente en rechthebbenden ten aanzien van beheer en onderhoud van riolering en de 
hierbij te hanteren grensafbakening eenduidig te regelen. Ter besluitvorming in de raad van 7 
september 2015. 
 

 Verordening rechtspositie wethouders 
Per 1 juli 2014 is een gewijzigd Rechtspositiebesluit Wethouders in werking getreden. Het 
gevolg van de wijzigingen in het Rechtspositiebesluit is dat de Verordening rechtspositie 
wethouders niet langer aansluit bij het rechtspositiebesluit en als om die reden aangepast 
dient te worden. 
 

 Motie Teylingen over Boterhuispolder 
Bespreken concept-reactie D66. Wijzigingsvoorstellen s.v.p. van te voren schriftelijk indienen 
bij griffie@leiderdorp.nl.  

 
 
 

mailto:griffie@leiderdorp.nl


 

 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: 
 

 OBSG discussie rol raad – bestuur heeft aangegeven dat september niet haalbaar is 
i.v.m. de afronding van het traject scheiding bestuur en toezicht in september. 
Deadline verschuiven naar raad 2 november 2015. 
 
 
 

 

 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 4 september voor 
12.00 uur). 
 

 Vaststellen besluitenlijst raad 7 juli jl. 
 

 Sluiting 
 

Leiderdorp, 18 augustus 2015 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 

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

