
 AGENDA RAAD 20 mei 2019

20.30  UUR 
Voorzitter : Laila Driessen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde  

 Raadsvraag 11 LPL AED's in gemeentelijke voertuigen en reanimatiecursus 
ambtenaren

 Raadsvraag 24 LPL Bescherming weidevogels Boterhuispolder
 Raadsvraag 25 GL Burgercommunicatie
 Raadsvraag 26 LPL Dierenambulance n.a.v. brief 7 maart 2019
 Raadsvraag 27 LPL Asbestdaken 

4. Mededelingen

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
De raad wordt gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen van de bijlagen 1a t/m 5 van het 
raadsvoorstel GIG 2019. 

6. Rekenkamerrapport Digitale Veiligheid
De raad wordt gevraagd te besluiten over de aanbevelingen uit het rapport ‘Digitaal gedrag: 
veilig en verantwoordelijk’ van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

7. Rapport Twynstra Gudde Onderzoek naar de samenwerking in de regio en
brief  van het college
Bespreking van  de uitkomsten van het onderzoek door Twynstra Gudde naar de  
samenwerking in de regio.

8. Regiovisie Huiselijk Geweld 2019-2023
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met de, door de gemeenteraad van Leiden 
vastgestelde, regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis' Hollands Midden 2019-2023.

9. Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen*:

a) Servicepunt71 
b) Holland Rijnland 
c) VRHM
d) ODWH (vervallen en verplaatst naar politiek forum van 24 juni en raad van 1 juli)

10. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2019
De vraag aan de raad is de GIG 2019 inclusief bijbehorende grondexploitaties en financiële 
investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke projecten.

11. Accountant benoeming 2019-2021
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De vraag aan de raad is in te stemmen met de benoeming van Publieke Sector Accountants 
als accountant voor de controle van de jaarrekening voor de jaren 2019 tot en met 2021, met 
de optie tot verlenging met één jaar.

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 1 april 2019

15. Sluiting

Leiderdorp, 15 april 2019

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