
AGENDA BEGROTINGSRAAD 8 NOVEMBER 2019

14.00 UUR RAAD AGENDA
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

     
3. Mededelingen

4. Programmabegroting 2020*
Tijdens deze Begrotingsraad behandelt de raad de ontwerpbegroting 2020 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 vergadering begint met eerste termijn van de raad, 
de algemene beschouwingen van de raadsfracties op het begrotingsvoorstel van het college 
en de indiening van moties en amendementen. Hierna is er een pauze en dan volgt de reactie 
van het college en de tweede termijn van de raad. Aan het eind van de vergadering neemt de 
raad een besluit. 

Het verzoek aan de raad is 
1. de programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. de investeringskredieten 2012 beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 7.084.446;

5. Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
Het verzoek aan de raad is, gelet op de Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds, de 
begrotingswijziging 2019 en de begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

6. Benoeming wethouder De Bas
Het verzoek aan de raad is mevrouw E. M. De Bas te benoemen tot wethouder van de 
gemeente Leiderdorp. 

7. Ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder De Bas
Het verzoek aan de raad is mevrouw E. M. De Bas, met ingang van 8 november 2019, 
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp 
voor de duur van één jaar.

8. Beëdiging wethouder De Bas
Na de besluitvorming over de benoeming en de ontheffing van het woonplaatsvereiste zal de 
nieuwe wethouder de eed afleggen.

9. Sluiting

Leiderdorp, 14 oktober 2019

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

*Tijdschema behandeling programmabegroting 2020

14.00 – 15.30 uur Eerste termijn raad: algemene beschouwingen en indienen moties en 
amendementen (10 minuten per fractie) 

P A U Z E 
15.45 – 17.00 uur Eerste termijn college

Tweede termijn raad
P A U Z E 

17.15 – 18.15 uur Tweede termijn college
Besluitvorming
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