
Op deze planning uitsluitend vermelden: Raadsvoorstellen waartoe de raad bevoegd is een besluit te nemen

Datum: 18 september 2020

Raad

geplande 

datum politiek 

forum

geplande 

datum 

informatie 

avond

Onderwerp Raadsvoorstel-besluit gaat over: geplande 

datum 

College

PHO Resultaat-team Bijzonderheden/wijzigingen Breng naar voren in welke mate de behandeling op het geplande moment 

essentieel is. Geef de consequenties aan indien het Presidium besluit tot 

doorschuiven van dit onderwerp.

 12 oktober 6 oktober  28 september

12-10-2020 6-10-2020
accountantscontrole normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2020 DB Control jaarlijks terugkerende actualisatie, opgave wet- en regelgeving tbv 

rechtmatigheidscontrole

vaststelling voor start interimcontrole door accountant gewenst

12-10-2020 6-10-2020 28-9-2020 IHP Onderwijs vaststelling integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2024 RvW Samenleving benodigde dekking hangt samen met uitkomsten discussie sluitende begroting

12-10-2020 6-10-2020 22-9-2020 Verkeer Vaststelling Nota Langzaam Verkeer WJ Samen Infra

12-10-2020 6-10-2020 22-9-2020 Verkeer Vaststelling Nota Openbaar Vervoer WJ Samen Infra

12-10-2020 6-10-2020 22-9-2020 Verkeer Vaststelling Nota Circulatie WJ Samen Infra

28-9-2020
Hoogbouwvisie Informatiesessie WJ RO Informatiesessie om de raad mee te nemen in de stappen die te zetten zijn en de keuzes 

waarover moet worden nagedacht. Tussenstap.

12-10-2020 6-10-2020

Ruimtelijke Ordening Regionale omgevingsagenda Hart van Holland WJ RO stuk gaat voor wensen en bedenkingen naar de raad. Voorstel in september in college, 

daarna in formum (met voorafgaand korte presentatie van projectleider over 

voorgeschiedenis Hart van Holland) en daarna naar de raad voor wensen en 

bedenkingen. Dit document is een uitwerking van de in 2017 door de raad vastgestelde 

visie / agendaHart van Holland.

In de regio (10 gemeenten en hoogheemraadschap) dient de besluitvorming -min 

of meer-  synchroon te lopen. Er is een Leids voorbeeld voor het aanbieden van 

zienswijzen. In overleg met wethouder en college wordt een meer Leiderdorpse 

insteek gekozen voor het voorstellen van wensen en bedenkingen. 

12-10-2020 6-10-2020
Lokale Omroep Advies aanwijzing lokale omroep voor 5 jaar RvW Samenleving zie PM essentieel: nieuwe periode van vijf jaar gaat in november in, hiervoor dient een 

zienswijzetermijn in acht te worden genomen

12-10-2020 6-10-2020
RO Vaststelling bestemmingsplan in combinatie met bouwvergunning Heelblaadjespad 1 WJ RO Verschoven van september ivm besluitvorming over exploitatieovereenkomst/ afkoop % 

sociaal in sept.

12-10-2020 6-10-2020

Werk en Inkomen Vaststelling Beleidsplan Participatiewet DB Samenleving Besluitvorming kan indien gewenst worden doorgeschoven naar eind 2020, zolang 

zij maar vóór 2021 plaatsvindt. Kosten re-integratie financieel gedekt tot en met 

2020. 

12-10-2020 6-10-2020
Belastingen BSGR nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 

2021

DB BDM nieuw

6 november begrotingsraad  28 okt b.markt

6-11-2020 28-10-2020
Planning & Control begroting 2021-2024 DB FIN Moet voor 15 november zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm 

provinciaal toezicht.

Planning & Control septembercirculaire gemeentefonds DB FIN
16 november 7 november  26 oktober

16-11-2020 7-11-2020
Planning & Control 2e bestuursrapportage DB FIN de Voortgangsrapportage GIG 2019 wordt in de 2e bestuursrapportage opgenomen Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2020 worden vastgesteld. Heeft 

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

16-11-2020 44142 RO Vaststelling paraplu-bestemmingsplan kamerbewoning uitsluiten bp Centrum WJ RO Verschoven van september. Door wens ambtelijke aanpassing meer tijd nodig.

16-11-2020 44142 RO Vaststelling bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 (correctie kamerbewoning en 

bewoning bijgebouwen)

WJ RO Verschoven van september. Door gebrek ambtelijke capaciteit vertraging.

26-10-2020
Ruimtelijke Ontwikkeling Omgevingswet WJ RO 2e informatieavond omgevingswet / onderwerp wetgevingstraject, door raad te nemen 

besluiten voor in werking treden omgevingswet (besluitvorming zelf 2021).

16-11-2020 7-11-2020 Ruimtelijke Ordening Uitvoeringskrediet voor opknappen Statendaalderplein WJ RO verschoven van oktober. Door beperkte ambelijke capaciteit vertraging

16-11-2020 7-11--2020
29-6-2020

Ruimtelijke Ontwikkeling Vaststellen Gebiedsvisie Baanderij WJ RO Verschoven van september. Door invoegen tervisielegging ontwerpvisie 21 september 

niet meer haalbaar.

16-11-2020 7-11-2020 Aanpassing tarieven 

Algemene Begraafplaats

Vaststelling aanpassing tarieven Algemene Begraafplaats RvW Burgerzaken Kan niet uitgesteld worden: aanpassing moet nog meegenomen kunnen worden in 

de belastingverordening en tarieventabel 2021.

14 december 7 december  23 november

14-12-2020 7-12-2020
Planning & Control laatste begrotingswijziging DB FIN Moet voor 31-12-2020 worden vastgesteld. Heeft anders effect op 

accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

14-12-2020 7-12-2020

Belastingverordeningen 

2021

Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2021 DB BDM Behandeling is essentieel i.v.m. tijdige bekendmaking vóór 31-12-2020 in het 

Gemeenteblad (Overheid.nl) vanwege inwerkingtreding van de 

belastingverordeningen op 1-1-2021.

14-12-2020 7-12-2020
Wijziging GR RDOG Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG DB Maatschappij Nieuw; i.v.m. vorming extra programma Zorg en veiligheidshuis dient GR gewijzigd te 

worden voor 1/1/2021

14-12-2020 7-12-2020

Randvoorwaarden 

locatie oude 

gemeentehuis aan 

Statendaalderplein

Bespreken concept-randvoorwaarden WJ RO idee is om de concept-randvoorwaarden ter inzage te leggen en iedereen de gelegenheid 

te geven tot reactie en die verzamelde reactie kunnen bijdragen aan het debat. Debat 

vormt dan basis voor raadsvoorstel tot vaststelling randvoorwaarden 1 kwrt 2021

14-12-2020 7-12-2020

Wmo Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 DB Maatschappij op grond van de Wmo 2015 is de gemeenteraad verplicht de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. In de Verordening wordt onder meer 

beschreven wanneer, aan wie en in welke vorm maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo 

worden verstrekt. Ook de jaarlijkse vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage 

Regiotaxi is in de Verordening opgenomen.

De Verordening 2021 moet voorafgaand aan het jaar van inwerkingtreding zijn 

vastgesteld

14-12-2020 7-12-2020
Ruimtelijke Ordening/ 

Duurzaamheid

Garantstelling warmtetransportleiding LdM+ RvW RO verplaatst van oktober Besluit moet voor 1 januari genomen worden! 

PM

PM Leidse Ring Noord Uitvoeringsbesluit Kruispunt Engelendaal WJ RO wordt naar verwachting 2e kwartaal 2020

PM Verkeer Integraal Uitvoeringsplan Verkeer 2020-2030 WJ Samen Infra laatste kwartaal 2020/eerste helft 2021 verwacht

PM Pinksterbloem Vaststelling randvoorwaarden/kaders planontwikkeling ntb WJ RO afh van planvorming RW

PM Energie Vaststellen warmtevisie Leiderdorp RvW RO

PM
Bestemmingsplan Simon 

Smitweg

Vaststellen bestemmingsplan Simon Smitweg ihkv herinrichting
ntb WJ RO

geagendeerd voor raad jan 2021

PM

Hoogbouwstudie Vaststelling van randvoorwaarden/kaders WJ RO Informatiesessie bij voorkeur in september met de raad om ze mee te nemen in de 

stappen die te zetten zijn en de keuzes waarover moet worden nagedacht..

Eindrapport naar verwachting Q4.

PM
Verkeer Nota Parkeren WJ Samen Infra verplaatst van september, start project is na oktober 2020, nota volgt in 2021, komt t.z.t. 

terug in de planning van 2021

PM

Ruimtelijke Ontwikkeling Omgevingswet WJ RO Algemene informatie en stand van zaken Omgevingswet. Momenteel wordt onderzocht 

om de raad in digitale vorm te informeren. Aanpassing planning volgt zodra hier meer 

duidelijkheid over is. Is nu op 29/6 gepland. Onderwerp rol van de raad onder de 

omgevingswet / afwijkingen omgevingsplan en bindend advies verschuift (mede door 

uitstel invoeringsdatum omgevingswet) naar nader te bepalen datum - afhankelijk duur 

uitstel
jan-21

Subsidie Subsidiebeleid DB Samenleving vanwege gebrek aan capaciteit wordt voorgesteld beleid en aangepaste verordening in 

januari 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen

jan-21
nog te plannen 

december 2020

Cultuur Cultuurnota RvW Samenleving vanwege capaciteit (inhuur) en Covid 19 is voorstel de nota agenderen voor raad januari 

2021, behandeling in college en informatieavond in december 2020

begin 2021
Accommodaties vaststelling voorziening gemeentelijke accommodaties RvW Samenleving stond gepland voor raad december, maar verduurzaming MJOP en financiële vertaling 

vraagt meer tijd

PM

Wmo Heroriëntatie Wmo inclusief Maatschappelijke Zorg DB Maatschappij Besluitvorming: opdrachtverstrekking en bekostiging van de maatwerkondersteuning 

Wmo (primair begeleiding en dagbesteding) inclusief Maatschappelijke zorg in de Leidse 

Regio per 2021.  

PM

Lokale Omroep Advies aanwijzing lokale omroep voor 5 jaar RvW Samenleving Er is een tweede aanvraag binnen. Te laat om voor het einde van deze periode -28 

november 2020- een besluit te hebben. Het Commissariaat voor de media geeft de 

ruimte om deze nieuwe aanvraag te beoordelen en de gemeenteraad hier een advies 

over te laten uitbrengen. Tot dat moment wordt gedoogd dat de huidige lokale publieke 

media-instelling het media-aanbod voor de gemeente blijft verzorgen. 
legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

is wijziging, agendapunt wordt afgevoerd, staat op de volgende versie niet meer in de 

planning


