
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.

23 januari 16 januari

23-1-2017 16-1-2017 3D Evaluatie Leiderdorpse Monitor 3D CW beleid conform RBS 02-11-2015 Thema-cyclus sociaal domein zoals afgesproken in presidium.

23-1-2017 16-1-2017 Werk & Inkomen Evaluatie beleidsplan Participatiewet CW beleid conform RBS 17-11-2014

23-1-2017 16-1-2017 Werk & Inkomen Re-integratie, integraal voorstel alle doelgroepen CW beleid In kader evaluatie Participatiewet. Voor uitvoering van belang om aan het begin 

van het kalenderjaar helderheid te hebben over omvang budget en prioriteiten.

23-1-2017 16-1-2017
Wmo Beleidskader Maatschappelijke Zorg ME beleid

Besluitvorming dient plaats te vinden in alle gemeentenraden van Holland 

Rijnland. 

23-1-2017 16-1-2017
Werk & Inkomen Re-integratieverordening CW beleid

Verordening moet in principe voor 1 januari 2017 zijn vastgesteld, maar kan met 

terugwerkende kracht per 1 januari in werking treden. 

20 februari 13 februari 30 januari

20-2-2017 13-2-2017 Duurzaamheid Vaststellen duurzaamheidsagenda JG Beleid Kan uitgesteld worden

20-2-2017 13-2-2017 erfgoedbeleid / 

erfgoedverordening

vaststellen erfgoedbeleid / erfgoedverordening informatieavond moet nog worden ingepland Kan uitgesteld worden

20-2-2017 13-2-2017 Ruimtelijke Ordening Driemasterlocatie (plan/uitvoeringskrediet) CW beleid vertraagd door ontwikkelaars Kan uitgesteld worden

20-2-2017 13-2-2017 Ruimtelijke Ordening vaststellen voorbereidingskrediet HSL/A4 informatiecentrum JG beleid verschoven van november 2016

27 maart 20 maart 6 maart

27-3-2017 20-3-2017
Sociaal domein vastellen nota sociaal domein ME Beleid omschrijving aangepast, stond Wmo-beleid vaststellen; betreft echter brede integrale nota op 

heel het sociaal domein

Kan uitgesteld worden 

27-3-2017 20-3-2017 Groen/RO/vergunningen Actualisatie Verordening op de beplanting JG beleid vertraagd en verplaatst van november 2016 omdat bomenbeleidsplan later gereed is Kan uitgesteld worden 

6 maart 2017
Economische zaken Actualisatie Nota ambulante handel CW beleid verplaatst van dec 2016. Voor het proces wordt externe begeleiding aangetrokken en intensieve 

samenwerking met marktkooplieden en winkeliers vraagt meer tijd.

Kan uitgesteld worden 

27-3-2017 20-3-2017 Schuldhulpverlening Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 CW beleid nieuw Kan uitgesteld worden 

 1 mei 18 april 3 april

1-5-2017 18-4-2017
Economische zaken Actualisatie Nota ambulante handel CW beleid verplaatst van dec 2016. Voor het proces wordt externe begeleiding aangetrokken en intensieve 

samenwerking met marktkooplieden en winkeliers vraagt meer tijd.

Kan uitgesteld worden

29 mei  22 mei 8 mei

29-5-2017 22-5-2017 Minimabeleid tussenevaluatie minimabeleid CW beleid Kan uitgesteld worden.   

26 juni  19 juni 6 juni

26-6-2017 19-6-2017

Planning & Control financiële kadernota ME CZ Conform financiële verordening voor de zomer behandelen. Indien na de zomer 

wordt behandeld kan het problemen opleveren voor de planning van de begroting 

2018-2021

26-6-2017 19-6-2017
Planning & Control Jaarverslag en rekening ME CZ Moet voor 15 juli zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm provinciaal 

toezicht.
26-6-2017 19-6-2017 Planning & Control 1e Bestuursrapportage ME CZ

26-6-2017 19-6-2017 Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplan Amaliaplein/Detailhandel Oude Dorp CW beleid  afhankelijk van ontwikkeling; verplaatst van december 2016 Kan uitgesteld worden.

4 september 28 augustus 3 juli

9 oktober 25 september 11 september

9-10-2017 25-9-2017 sociaal domein ontwikkelingen sociaal domein onderwerp bespreken in politiek forum (conform afspraken 14/09/2016)

 november begrotingsraad

10-11-2017 1-11-2017
Planning & Control begroting 2018-2021 incl. vaststellen subsidieplafonds 2019 ME CZ Moet voor 15 november zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm 

provinciaal toezicht.
13  november 6 november 23 oktober

13-11-2017 6-11-2017
Planning & Control 2e bestuursrapportage ME CZ Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2017 worden vastgesteld. Heeft 

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

10 december 4 december 20 november

10-12-2017 4-12-2017
Planning & Control laatste begrotingswijziging ME CZ Moet voor 31-12-2017 worden vastgesteld. Heeft anders effect op 

accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

10-12-2017 4-12-2017

Gemeentelijke belastingen Vaststelling en actualisering van de nieuwe 

belastingverordeningen 2018, 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 2018 kan 

plaatsvinden.  

PM

legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

is wijziging, agendapunt wordt afgevoerd, staat op de volgende 

versie niet meer in de planning


