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

Datum: 20 oktober 2016

Raad geplande 

datum politiek 

forum

geplande 

datum 

informatie 

avond

Onderwerp Raadsvoorstel-besluit gaat over: geplande 

datum 

College

PHO Afdeling 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.

 oktober oktober

27-10-2016 nnb nvt
Toekomstvisie Leidse regio 

2027
vaststellen inhoudelijk deel Toekomstvisie Leidse regio 2027 nnb ME Beleid Afspraak gemaakt in regionaal verband voor vaststelling op 27 oktober 2016. 

 november begrotingsraad

4-11-2016 26-10-2016
Planning & Control begroting 2017-2020 incl. vaststellen subsidieplafonds 2018 ME CZ Moet voor 15 november zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm 

provinciaal toezicht.

4-11-2016 26-10-2016
Planning & Control 2e bestuursrapportage ME CZ verplaatst, van 14 nov naar 4 nov Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2016 worden vastgesteld. Heeft 

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.
 november  november

14-11-2016 7-11-2016 Onderwijs Integraal Huisvestingsplan 2016-2020 JG beleid

14-11-2016 7-11-2016 Voortgangsrapportage GIG Voortgangsrapportage GIG 2016 ME beleid
wijzigingen BBV te verwerken voor 31-12-2016 ivm begrotingwijziging dit jaar 

(2016) vaststelling noodzakelijk

21-11-2016 Sociaal domein maatschappelijke analyse van de cijfers naar aanleiding van wensen en behoeften raad (o.b.v. afspraken 14/09/2016) Gemaakte afspraak in presidium.

21-11-2016 Wonen thema avond voor de raad CW beleid informatieavond rond thema wonen; geen besluitvorming nodig

14-11-2016 7-11-2016
OBSG wijziging statuten OBSG en vaststellen jaarrekening 2015 11-10-2016 JG Beleid Wordt afgevoerd. Zowel wijzigen statuten als goedkeuren jaarrekening blijkt gedelegeerd naar 

het college (zie ook delegatiebesluit).

december december

12-12-2016 6-12-2016
Planning & Control laatste begrotingswijziging ME CZ Moet voor 31-12-2016 worden vastgesteld. Heeft anders effect op 

accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

12-12-2016 6-12-2016
Planning & Control Financiële verordening (GW art 212) ME CZ Toezegging bij vaststelling Fin.Verordening op 9 mei 2016 dat een actualisatie zou volgen n.a.v. 

wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Kan uitgesteld worden.

12-12-2016 6-12-2016 WABO beleid VTH Verordening kwaliteit CW Gwi Verordening voortvloeiend uit VTH beleidsplan (okt) vaststellen.

12-12-2016 6-12-2016 Ruimtelijke ordening vaststellen bestemmingsplan Driegatenbrug 8-11-2016 CW beleid Afstemming met Leidse Ring Noord wanneer mogeljik z.s.m. i.v.m. 10-jaarstermijn

12-12-2016 6-12-2016 Bomenbeleidsplan Actualisatie bomenbeleid JG GWE/Beleid

12-12-2016 6-12-2016 Alecto vaststellen en beschikbaar stellen exploitatiebijdrage ME beleid verplaatst van november 10-jarige overeenkomst met Alecto loopt eind 2016 af

12-12-2016 6-12-2016

Gemeentelijke belastingen Vaststelling en actualisering van de nieuwe 

belastingverordeningen 2017, waaronder de legesverordening

ME GWI Vaststellen tarieven Kan niet uitgesteld worden en moet vóór eind december gepubliceerd worden 

zodat de inwerkingtreding van de belastingverordeningen op 1 januari 2017 kan 

plaatsvinden.  

12-12-2016 6-12-2016 21-11-2016
RO/Wonen Brittenstein; toevoegen categorie projecten waarvoor verklaring 

van geen bedenkingen nodig is

CW beleid verplaatst van november 2016; planning is afhankellijk van Rijnhart Wonen wenselijk om dit jaar besluit te nemen

12-12-2016 6-12-2016

RO/Wonen ROC locatie; toevoegen categorie projecten waarvoor verklaring 

van geen bedenkingen nodig is

CW beleid nieuw op verzoek van ontwikkelaar

PM

legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

is wijziging, agendapunt wordt afgevoerd, staat op de volgende 

versie niet meer in de planning


