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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Filemon van de LPL is 
afwezig en vanaf 18.30 uur is de heer Bos van het CDA afwezig. De heer van der Hoogt wordt 
herdacht met een minuut stilte. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.     

 
3. Mededelingen

Wethouder Beekhuizen komt terug op het innovatiefonds sociaal domein dat tijdens de 
vorige begroting is ingesteld. Alle middelen zijn ingezet waarvoor de wethouder haar dank 
uitspreekt. 

4. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2019-2022
In de Algemene Beschouwingen geven partijen aan wat zij vinden van de door het college van 
burgemeester en wethouders aangeboden begroting, wat zij daar eventueel aan zouden 
willen veranderen en hoe zij naar de toekomst kijken. U kunt de Algemene Beschouwingen 
terugkijken of lezen in ons raadsinformatiesysteem:
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-november/14:00 

Tijdens deze speciale raadsvergadering behandelt de raad de ontwerpbegroting 2019-2022 
van de gemeente Leiderdorp. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wat 
mag het kosten? Dat zijn de vragen die centraal staan. 

De beslispunten zijn:

1. de programmabegroting 2019 vast te stellen;
2. de investeringskredieten 2019 beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 4.817.368;

De programmabegroting 2019-2022 wordt unaniem vastgesteld met bovenstaande 
beslispunten. 

Er worden 2 moties aangehouden:
- motie 6 GrL: Toepassen plastic road bij nieuwe fietspaden
- motie 11 PvdA:Omgekeerd inzamelen van huisafval

Er worden 11 moties in stemming gebracht:
- motie 1 CDA: Actieprogramma eenzaamheid AANGENOMEN
- motie 2 CU-SGP/D66: Prestatie-indicatoren begroting AANGENOMEN
- motie 3 GrL: Jaarlijkse verdubbeling opwekking zonne-energie AANGENOMEN
- motie 4 GrL: Mobiele AED’s in de openbare ruimte AANGENOMEN
- motie 5 GrL/D66/CU-SGP: Inzameling gebruikte luiers voor recycling AANGENOMEN
- motie 7 GrL: Bankzaken VERWORPEN
- motie 8 GrL: Formatieplaatsen VERWORPEN
- motie 9 D66: Sportenquête AANGENOMEN
- motie 10 LPL/D66/PvdA: Duurzaamheid AANGENOMEN
- motie 12 PvdA/D66: Minimabeleid AANGENOMEN

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-november/14:00


- motie 13 PvdA/D66: Jeugdgemeenteraad AANGENOMEN
- motie 14 VVD/LPL/CDA/D66/CU-SGP: Lokale heffingen AANGENOMEN

Toezeggingen:
- voor de volgende kadernota wordt inzichtelijk gemaakt of de grafrechten voor het 

algemene graf bijgesteld kunnen worden
- de mogelijkheden schetsen om de lasten van een- en meerpersoonshuishoudens 

eventueel dichter bij elkaar te brengen
- in kaart brengen of en hoe het miljoen tekort op de jeugdzorg in de risico top 10 

opgenomen zou moeten worden

5. Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds
De raad stelt de volgende beslispunten vast:

1. kennis te nemen van de gevolgen van de Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds;
2. de begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
3. de begrotingswijziging 2019 vast te stellen;
4. kennis te nemen van de wijzigingen van de meerjarenraming 2020-2022;
5. kennis te nemen van de VNG-reactie op de Rijksbegroting 2019;

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.45 uur. 


	Kort verslag BEGROTINGSRAAD 9 NOVEMBER 2018

