
AGENDA RAAD 19 november 2018

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde  

 Raadsvraag 61 GrL – afvoer Laan van Berendrecht

 Raadsvraag 62 LPL - ECO glazen

 Raadsvraag 63 LPL - gevaarlijke verkeerssituatie in de Bloemerd

 Raadsvraag 64 D66 - Vuurwerkoverlast 

 Raadsvraag 65 LPL - Special fonds voor zonnepanelen op scholen

4. Mededelingen

4a. Benoeming griffier van de gemeenteraad Leiderdorp
De vraag aan de raad is de heer B.A.M. Rijsbergen te benoemen in de functie van raadsgriffier 
met ingang van 1 januari 2019.

5. Rekenkamerrapport Toegang tot Jeugdzorg Leiderdorp
Op 22 augustus is het rekenkamerrapport toegang tot jeugdzorg Leiderdorp aan de raad 
aangeboden. Het Politiek Forum heeft het rapport inclusief de aanbevelingen, en de reactie 
van het college op het rapport, op 12 november besproken.  

6. Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse Regio
De vraag aan de raad is het koersdocument “Doorontwikkeling  jeugdhulp Leidse regio” vast 
te stellen met de genoemde uitgangspunten. 

7. 2e Bestuursrapportage 2018
De vraag aan de raad is kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2018, bijbehorende 
begrotingswijzigingen vast te stellen, genoemde kredieten beschikbaar te stellen dan wel af 
te voeren en de reserve duurzaamheid in te stellen. 

8. PUNT VERVALT naar aanleiding van het Politiek Forum 12 november.
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leiderdorp 2018
De vraag aan de raad is de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2018 vast te stellen

9. Toetreden gemeenschappelijke regeling BSGR
De raad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen om toe te treden tot de 
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland voor de uitvoering van 
de belastingtaak en de uitvoering van de Wet WOZ.

10. Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019
De vraag aan de raad is de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 
vast te stellen. 

1



11. SP71 Begrotingswijziging 3 Servicepunt71
De raad wordt gevraagd een zienswijze aan te leveren voor begrotingswijziging 3 van 
Servicepunt71. 

12. Aanbesteding accountant
De vraag aan de raad is het vaststellen van het programma van eisen, de selectiecriteria, 
gunningscriteria en per gunningscriterium de weging voor de aanbesteding van de 
accountantscontrole vanaf het boekjaar 2019. 

13. Lijst van toezeggingen

- Motie 17, Samenvatting begroting van 10 november 2017.  Afgehandeld.

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

14. Ingekomen stukken
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken.

15. Vaststellen besluitenlijst raad 15 oktober en 9 november 2018

16. Sluiting

Leiderdorp, 29 oktober 2018

namens de voorzitter van de raad,
mw. M.C. Burger, plv. raadsgriffier
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