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

Datum: 8 maart 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.

 april maart

4-4-2016 29-3-2016 Reiniging Kredietaanvraag ondergrondse milieucorners 2-2-2016 JG GWE

4-4-2016 29-3-2016 14-3-2016 Vaststellen  vGRP Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan / Basis rioleringsplan 8-3-2016 JG GWE

4-4-2016 29-3-2016
vaststellen 

meerjarenbegroting OBSG

de meerjarenbegroting van het openbare schoolbestuur OBSG 8-3-2016 JG beleid begroting niet tijdig binnen om voor raad van maart met het bestuur te kunnen overleggen en van 

advies te voorzien.

4-4-2016 29-3-2016 28-5-2015 Renovatie scholen Voorhof renovatie scholen Voorhof JG beleid

4-4-2016 29-3-2016
VVGB Fietspad 

fietsverbinding Ruige Kade

een verklaring van geen bedenkingen is nodig voor de 

vergunning

8-3-2016 CW beleid vergunning procedure loopt parallel aan BP Polder Achthoven

alleen forum 29-3-2016

Verhuiscarrousel Sterrentuin College wil met raad in gesprek over voorstel om een plan te 

maken voor de herschikking van activiteiten (functies, 

organisaties) over de verschillende gemeentelijke 

accommodaties (brief Z/15/023637/45751)

nvt ME beleid geen raadsbesluit nodig

4-4-2016 29-3-2016

Wijziging 

gemeenschappleijke 

regeling 

schadevergoedingsschap 

HSL Zuid, A16 en A4

Doorvoeren van enkele technische wijzigingen in de regeling. 8-3-2016 LD beleid Op verzoek van het schadeschap. besluitvorming moet voor 15 april 2016, in verband met publicatie van de regeling 

 mei  april

9-5-2016 25-4-2016 Ruimtelijke Ordening vaststellen voorbereidingskrediet HSL/A4 informatiecentrum JG beleid Verplaatst van maart 2016 naar mei 2016 door marktconsultatie 

9-5-2016 25-4-2016
Planning & Control Financiele verordening ME CZ De voorkeur om naast het treasurystatuut ook de nota weerstandsvermogen en risicomangament 

en de financiele verordening te actualiseren.

9-5-2016 25-4-2016
Planning & Control Nota Weerstandsvermogen ME CZ De voorkeur om naast het treasurystatuut ook de nota weerstandsvermogen en risicomangament 

en de financiele verordening te actualiseren.
9-5-2016 25-4-2016 (Conceptbegroting) VRHM zienswijze concept begroting VRHM LD CZ eventueel volgende raadsvergadering

9-5-2016 25-4-2016

Treasurystatuut raadvoorstel, moet minimaal 1x per 4 jaar worden herzien ME CZ B&R Er vindt regionaal overleg plaats om dit statuut gezamenlijk te actualiseren. Zodat het beleid waar 

mogelijk gelijk is zodat de uitvoering door SP71 effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd. 

Moet eens in de vier jaar conform financiële verordening. Zou 2014 zijn. De 

wetgeving rondom treasury is veranderd (o.a. schatkistbankieren) hier sluit de 

verordening nog niet op aan. De wetgeving gaat boven onze verordening. En 

wordt uiteraard wel gevolgt. Dit levert hierdoor geen direct risico op.
9-5-2016 25-4-2016 Planning & Control Nota Reserves en Voorzieningen ME CZ

9-5-2016 25-4-2016 11-4-2016
GIG GIG 2016 5-4-2016 ME Beleid nieuw Moet voor het jaarverslag en rekening vastgesteld worden, als de GIG niet 

akkoord is kan het jaarverslag niet worden vastgesteld.
9-5-2016 25-4-2016 Wabo beleid vaststellen VTH beleidsplan 2016 - 2019 CW Gwi verplaatst van april ivm noodzaak nadere interne afstemming conform regionaal gezamenlijk verbeterplan 

 juni  mei

17-5-2016 Ruimtelijke Ordening Driemasterlocatie uitvoeringskrediet CW beleid de raad wordt op 17 mei geinformeerd over het schetspan; er is nog geen besluit nodig;

6-6-2016 30-5-2016 Economische zaken Actualisatie Nota ambulante handel CW beleid evaluatie wordt in 1e kw 2016 toegestuurd aan raad

6-6-2016 30-5-2016 17-5-2016 Economische zaken gebiedsvisie Lage Zijde vaststellen CW beleid informatieavond op 17 mei

6-6-2016 30-5-2016 15-2-2016 Ruimtelijke ordening Opheffen welstandseisen/welstandsbeleid CW beleid

6-6-2016 30-5-2016 Integrale veiligheid Integraal veiligheidsbeleid, evaluatie uitvoeringsplan LD CZ

6-6-2016 30-5-2016
Concept begroting Holland 

Rijnland 2017

concept programmabegroting Holland Rijnland 2017 ME beleid

6-6-2016 30-5-2016
Concept begroting RDOG 

2017

instemmen concept begroting RDOG 2017 + zienswijze ME beleid als er niet wordt ingestemd ligt er geen instemming met de zienswijze voor 

behandeling van de begroting in het AB van 6 juli.

6-6-2016 30-5-2016
Concept begroting 

Servicepunt71

Zienswijze concept programmabegroting Servicepunt71 ME CZ

6-6-2016 30-5-2016 Kunst & Cultuur Vaststellen cultuurnota JG beleid

 juli  juni

4-7-2016 27-6-2016

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 

2017-2020

4-7-2016 27-6-2016
Planning & Control Jaarverslag en rekening ME CZ Moet voor 15 juli zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm provinciaal 

toezicht.
4-7-2016 27-6-2016 Planning & Control 1e Bestuursrapportage ME CZ

4-7-2016 27-6-2016 Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplan Amaliaplein/Detailhandel Oude Dorp CW beleid planning afhankelijk van ontwikkeling 

4-7-2016 27-6-2016 11-5-2016
Verkeer/Ruimtelijke 

Ordening/EZ

Besluitvorming over kaders van Leidse Ring Noord CW beleid Uitwerking van raadsbesluit van juni 2015 over Oplossing LAB071; afhankelijk van gelijktijdige besluitvorming in Leiden 

4-7-2016 27-6-2016 Ruimtelijke ordening vaststellen bestemmingsplan Polder Achthoven 7-6-2016 CW beleid Verkeerde bestemmingsplannaam. (Driegatenbrug komt na polder Achthoven) z.s.m. i.v.m. 10-jaarstermijn

4-7-2016 27-6-2016 RO/EZ A4 zone Uitvoeringsprogramma gebiedsvisie A4 zone CW beleid toegevoegd

4-7-2016 27-6-2016 13-6-2016 RO/Wonen verklaring van geen bedenkingen voor Brittenstein CW beleid toegevoegd; is afhankellijk van Rijnhart Wonen

 september september

12-9-2016 5-9-2016

 oktober oktober



10-10-2016 4-10-2016
accountantscontrole normenkader voor accountantscontrole, actualisatie voor 2016 ME control jaarlijks terugkerend, moment van vaststellen vóór de inteimcontrole door de 

accountant begin november

10-10-2016 4-10-2016 Ruimtelijke ordening vaststellen bestemmingsplan Driegatenbrug 6-9-2016 CW beleid Afstemming met Leidse Ring Noord wanneer mogeljik z.s.m. i.v.m. 10-jaarstermijn

 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.
 november  november

14-11-2016 7-11-2016
Planning & Control 2e bestuursrapportage ME CZ Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2016 worden vastgesteld. Heeft 

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

14-11-2016 7-11-2016

Onderwijs Integraal Huisvestingsplan 2016-2020 JG beleid Verplaatst van april. Er is meer tijd nodig om met schoolbesturen te overleggen. Consequenties 

leerlingenprognose voor besluit renovatie Voorhof al wel verwerkt in besluit Voorhof 4 april.

14-11-2016 7-11-2016 Groen/RO/vergunningen Actualisatie Verordening op de beplanting JG beleid vanwege planning ro, komt van mei 2016

december december

12-12-2016 5-12-2016
Planning & Control laatste begrotingswijziging ME CZ Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2016 worden vastgesteld. Heeft 

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

PM

pm Wmo Vrijwilligersbeleid ME beleid Wordt doorgeschoven naar 1e helft 2017. brf aan de Raad volgt zsm

pm Wmo Mantelzorgbeleid ME beleid Wordt doorgeschoven naar 1e helft 2017. brf aan de Raad volgt zsm

pm Ruimtelijke Ordening / EZ vaststellen gebiedsvisie Baanderij CW beleid start vindt plaats in 2e helft 2016 en vaststelling 2017 

pm Wmo Wmo-beleid ME beleid Wordt doorgeschoven naar 1e helft 2017. brf aan de Raad volgt zsm

pm Gezondheid lokaal gezondheidsbeleid ME beleid Wordt doorgeschoven naar 1e helft 2017. brf aan de Raad volgt zsm

pm
Bestuursconvenant met COA m.b.t. vluchtelingen noodopvang CW beleid

pm Onderwijs Wijziging statuten OBSG JG beleid Bestuur OBSG is verschillende opties nog aan het onderzoeken.

legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

is wijziging, agendapunt wordt afgevoerd, staat op de volgende 

versie niet meer in de planning




