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

Datum: 30 maart 2017

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.

27 maart 20 maart 6 maart

27-3-2017 20-3-2017 Kindcentrum De Voorhof Aanvullend krediet voor de renovatie JG beleid nieuw

27-3-2017 20-3-2017 Duurzaamheid Vaststellen Duurzaamheidsagenda OM beleid op verzoek van raad in 1e kw vaststellen

27-3-2017 20-3-2017
RO/Wonen Brittenstein; toevoegen categorie projecten waarvoor geen 

verklaring van geen bedenkingen nodig is

CW beleid planning is afhankellijk van Rijnhart Wonen Doorgeschoven van februari. Rijnhart nog niet klaar met 

onderzoeken/onderbouwing

27-3-2017 20-3-2017 Afval vaststellen voorkeursscenario afvalscheiding laagbouw OM Gwe

27-3-2017 20-3-2017 Ruimtelijke Ordening vaststellen voorbereidingskrediet HSL/A4 informatiecentrum JG beleid

27-3-2017 20-3-2017 Ruimtelijke Ordening verklaring van geen bedenkingen Achthovenerweg 41A CW beleid nieuw; op verzoek van ontwikkelaar verzoek van ontwikkelaar

 1 mei 18 april 3 april

3-4-2017 Economische zaken Economie 071, lopende projecten en nieuwe initiatieven CW beleid

1-5-2017 18-4-2017
Toekomstvisie Bibliotheek in te stemmen met nota bibliotheekvisie Leiderdorp JG beleid Raad is al meegenomen als stakeholder in participatieproces najaar 2016 kan uitgesteld worden, maar dan wel met andere beleidsmedewerker als 

aanwezige

1-5-2017 18-4-2017
Werk & Inkomen Re-integratie, integraal voorstel alle doelgroepen OM beleid In kader evaluatie Participatiewet. Voor uitvoering van belang om helderheid te 

hebben over omvang budget en prioriteiten. 

1-5-2017 18-4-2017

Toekomstvisie Leidse regio besluit oordeelsvormend document uit beeldvormende fase 

bestuurlijke samenwerkingsvormen

CW beleid nieuw kan niet uitgesteld worden. Samenwerking met 4 andere gemeenten in Leidse 

regio, zelfde periode besluitvorming deze fase. Totale planning is gericht op 

besluitvorming samenwerkingsvorm voor de zomer 2017. Raad wordt via 

klankbordgroep zeer nauw betrokken.

1-5-2017 18-4-2017
Exploitatieresultaat 

Sportfondsen

inzetten exploitatieresultaat Sportfondsen tbv verduurzaming 

sporthal Bloemerd

27-3-2017 OM beleid nieuw

29 mei  22 mei 8 mei

29-5-2017 22-5-2017 GIG 2017 herziening grondexploitaties en stand van zaken kredieten JG beleid Moet vastgesteld worden voor het Jaarverslag en rekening

29-5-2017 22-5-2017 Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuning Leiderdorp 

Technische wijziging verordening Wmo AB beleid nieuw Huidige verordening dient naar aanleiding van uitspraken van de CRvB 

gewijzigd/aangevuld te worden

29-5-2017 22-5-2017 Bomenbeleidsplan Actualisatie bomenbeleid JG GWE en 

beleid

Verplaatst van juni naar mei ivm volle agenda van juni kan uitgesteld worden

29-5-2017 22-5-2017

8-5-2017

RO/Wonen Amaliaplan: coördinatieregeling bestemmingsplan 

Amaliaplein/Oude Dorp en omgevingsvergunning Lidl & 

vaststellen beeldkwaliteitsplan

CW beleid Op verzoek van Lidl te behandelen project in coördinatieregeling. E.e.a. (en informatieavond in 

bijzonder) afhankelijk van voortgang planontwikkeling

29-5-2017 22-5-2017 Afvalscheiding Hoogbouw Afvalscheiding hoogbouw in Leiderdorp in combinatie met het 

voorstel van 27 maart over afvalscheiding laagbouw

OM Gwe nieuw

26 juni  19 juni 6 juni

26-6-2017 19-6-2017

Planning & Control financiële kadernota JG 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 JG 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 JG CZ

26-6-2017 19-6-2017
Schuldhulpverlening Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 OM beleid in nauwe afstemming met en gekoppeld aan besluitvorming in Leiden. Bij 

voorkeur niet uitstellen

26-6-2017 19-6-2017 Werk & Inkomen Re-integratieverordening OM beleid

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

terugwerkende kracht per 1 januari in werking treden. Ter inzage legging is eind 

maart 

26-6-2017 19-6-2017 Sociaal domein vaststellen nota sociaal domein AB beleid

26-6-2017 19-6-2017

Toekomstvisie Leidse regio zienswijze op bestuurlijke samenwerkingsvorm Leidse regio CW beleid raden van de Leidse regio worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de 

bestuurlijke samenwerkingsvorm om de ambities vanuit de toekomstvisie en de opgaven in de 

Leidse regio te realiseren.

kan niet uitgesteld worden. Samenwerking met 4 andere gemeenten in Leidse 

regio, zelfde periode besluitvorming deze fase. Totale planning is gericht op 

besluitvorming samenwerkingsvorm voor de zomer 2017. Raad wordt via 

klankbordgroep zeer nauw betrokken.
4 september 28 augustus 3 juli

4-9-2017 28-8-2017
erfgoedbeleid / 

erfgoedverordening

vaststellen erfgoedbeleid / erfgoedverordening CW beleid Verplaatst van juni naar september ivm volle agenda van juni, informatieavond moet nog worden 

ingepland

wordt in april/mei ter inzage gelegd. Kan uitgesteld worden

4-9-2017 28-8-2017
Groen/RO/vergunningen Actualisatie Verordening op de beplanting JG beleid Verplaatst van juni naar september ivm volle agenda van juni. Wordt april/mei ter inzage gelegd, 

dus kan niet naar mei

Kan uitgesteld worden 

4-9-2017 28-8-2017
3-7-2017

Accommodatiebeleid kredietaanvraag aanpassingen Sterrentuin tbv verhuiscarrousel OM beleid Verplaatst van mei naar september, omdat we de huurders de ruimte willen geven om een visie 

op samenwerken in de Sterrentuin op te stellen. 

4-9-2017 28-8-2017 RO/Wonen
Driemaster: toevoegen categorie projecten waarvoor geen 

verklaring van geen bedenkingen nodig is
CW beleid planning is afhankellijk van ontwikkelende partijen

9 oktober 25 september 11 september

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

9-10-2017 25-9-2017 accountantscontrole normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2017 JG Control jaarlijks terugkerende actualisatie, opgave wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole vaststelling voor start interimcontrole door accountant gewenst

9-10-2017 25-9-2017 Werk & Inkomen actualisatie GR sociale diensten Leiden en Leiderdorp OM beleid Betreft alleen actualisatie, geen inhoudelijke wijzigingen.Afstemming met Leiden is nodig Vanwege agendatechnische redenen met half jaar uitgesteld (van mei naar 

oktober). Heeft geen urgentie.

9-10-2017 25-9-2017 11-11-2017 Economische zaken Actualisatie Nota ambulante handel CW beleid Verplaatst van juni naar oktober ivm volle agenda van juni

 november begrotingsraad

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

provinciaal toezicht.



13  november 6 november 23 oktober

23-10-2017 Organisatieontwikkeling implementatie organisatieontwikkeling JG allen verplaatst van mei als gevolg van ingelaste informatieavond Toekomstvisie Leidse Regio

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

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

13-11-2017 6-11-2017 Voortgangsrapportage GIG 

2017

Voortgangsrapportage GIG 2017 JG beleid Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2017 worden vastgesteld bij 

materiele wijzigingen. Heeft anders effect op accountantscontrole en 

begrotingsrechtmatigheid.

10 december 4 december 20 november  

10-12-2017 4-12-2017
Planning & Control laatste begrotingswijziging JG 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

JG 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

Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplan Amaliaplein/Detailhandel Oude Dorp CW beleid omdat omgevingsvergunning bouwplan in coördinatieregeling met 

bestemmingsplan gaat lopen, is ontwikkeling bouwplan maatgevend voor 

vaststellen BP. Planning/afspraken hiervoor in ontwikkeling. Huidige inschatting 

Q4 2017/Q1 2018

legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

is wijziging, agendapunt wordt afgevoerd, staat op de volgende 

versie niet meer in de planning


