
 AGENDA RAAD 7 oktober 2019

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Vragenronde  
 Raadsvraag 36 CU SGP Leidse warmtepijp werd een Rotterdams drama 190703 

beantwoord
 Raadsvraag 40 GL VVGB’s en PAS (Programma Aanpak Stikstof) 190923
 Raadsvraag 41 GL Buitengewone ALV VNG 29 november 2019 Klimaatakkoord 

190923 beantwoord
 Raadsvraag 42  LPL n.a.v. ICT-kosten inhuizing Leiderdorps Museum 190926 

beantwoord
 Raadsvraag 43 GL Toekomst Stichting Kunst in de Heemtuin 190926
 Raadsvraag 44 GL LPL CU-SGP Statenhof 190930
 Raadsvraag 45 GL LPL CU-SGP Dierenkliniek het Leidse Land 190930

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding 
opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid 
van Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt 
bekrachtigd en is ook pas opgeheven als de raadsvergadering daartoe besluit.

6. Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd
Het verzoek aan de raad is de visie "Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)" vast 
te stellen en in te stemmen met de uitgangspunten in de Leidse regio.

7. Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp 
Het verzoek aan de raad is het instellen van een auditcommissie en daarmee de werkgroep 
financiën op te heffen en de Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp vast te stellen.

8. Verordening Ambtelijke bijstand aan de raad en fractieondersteuning 2019 Leiderdorp
Het verzoek aan de raad is de verordening van de raad van Leiderdorp houdende bepalingen 
over ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 vast te stellen.

9. Normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2019
Het verzoek aan de raad is het voor de jaarrekening 2019 geactualiseerde ‘Normenkader 
voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen.

10. Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 3 Servicepunt71 
Het verzoek aan de raad is de zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 3 met bet rekking 
tot het Organisatieplan Groep 2 Regionale Informatievoorziening in te brengen. 
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11. Zienswijze voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging GR’en in de regio Hollands-
Midden 
Het verzoek aan de raad is de zienswijze op het voornemen van verschillende GR’en in de 
regio Hollands Midden om lid te worden van de werkgeversvereniging GR’en die wordt 
opgericht als uitvloeisel van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), in te 
brengen.

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

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.

14. Vaststellen besluitenlijst raad 9 september 2019

15. Benoeming leden Auditcommissie
Het verzoek aan de raad is, onder voorbehoud van het besluit van de raad over de 
verordening en de instelling van een auditcommissie, de leden en voorzitter van de 
auditcommissie te benoemen. 

16. Sluiting

Leiderdorp, 16 september 2019

namens de voorzitter van de raad,
B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier
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