
Raadsvoorstellen waartoe de raad bevoegd is een besluit te nemen

Datum: 31 januari 2019

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.

4 maart 18 februari 4 februari

4-3-2019 18-2-2019 7-1-2019 Sterrentuin Vaststelling aanvullend krediet verhuiscarrousel 22-1-2019 WJ Samenleving

n.v.t n.v.t. 4-2-2019 Jeugdhulp informatieavond AB ZOEV

n.v.t 18-2-2018 4-2-2019

Verkeersafwikkeling 

Amaliaplein

Dit betreft GEEN raadsvoorstel

WJ RO/SI

Bij vaststelling van het Bestemmingsplan Amaliaplein e.o is toegezegd om de 

gedefineeerde verkeersscenario's opinierend in het politiek forum te bespreken als 

opmaat besluitvorming B&W. Verplaatst van forum jan naar feb ivm uitbreiding 

onderzoeksaspecten milieu

4-3-2019 18-2-2019 4-2-2019

Beheer Vaststellen IWKP-rioleringsplan 20-11-2018 DB Samen Infra Het rioleringsplan vormt de basis voor de beheerplannen (IBOR) en daarmee is 

besluitvorming van het rioleringsplan eerder ingepland dan vaststelling van IBOR

4-3-2019 n.v.t.

RDOG Zienswijze kadernota RDOG HM 2020 ntb AB Samenleving De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) 

verzoekt de gemeenteraad een zienswijze te geven op de kadernota 2020. Deze 

zienswijze is richtinggevend voor de programmabegroting 2020

Concept zienswijze moet voor 20 maart verstuurd worden aan de RDOG HM. 

Daardoor is uitstel niet mogelijk.

4-3-2019 18-2-2019
APV Vaststelling APV LD ZOEV Aangehouden in de raad van januari, opnieuw geagendeerd voor de raad van 

maart

1 april 25 maart 11 maart

n.v.t. n.v.t. 11-3-2019

Beheer Vaststellen Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) DB Samen Infra Besluitvomring vindt plaats in college, besluitvorming over de financiele gevolgen 

worden opgenomen in de kadernota. De raad wordt via een informatieavond 

ingelicht.

Niet essentieel

1-4-2019 25-3-2019 n.v.t.

Omgekeerd inzamelen Evaluatie omgekeerd inzamelen in de laag- en hoogbouw. n.t.b. DB RT Reiniging/Werf In januari is de raad geïnformeerd over omgekeerd inzamelen op de 

informatieavond. College wil gedegen advies aan raad meegeven. Hierdoor 

verplaatst naar maart/april.

1-4-2019 25-3-2019 n.v.t.

Gemeenschappelijke 

regeling BSGR

Toestemming verlenen aan het college van B&W om in te stemmen met de 

gewijzigde Gemeenschappelijke regeling BSGR 2020.

n.t.b. DB BDM Nieuw In verband met toetreding van de gemeente Leiderdorp per 1 januari 2020 tot de 

BelastingSamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) dient de tekst van de Gem. 

regeling BSGR te worden aangepast. Dit dient z.s.m. te worden aangepast i.v.m. 

defenitieve besluitvorming en aanpassing met inbegrip van publicatie.

1-4-2019 25-3-2019
Evenementenbeleid Vaststellen evenementenbeleid LD ZOEV verplaatst van maart (als gevolg van aanhouden besluitvorming vaststelling APV)

20 mei 13 mei 15 april

15-4-2019 Veiligheid Vaststellen Integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022 n.t.b. LD ZOEV de informatieavond van april wordt gebruikt ter voorbereiding op besluitvorming 

van het integraalveiligheidsbeleid, vaststelling is voorzien in de raad van september
20-5-2019 13-5-2019 GIG 2019 herziening grondexploitaties en stand van zaken kredieten DB RO Moet vastgesteld worden voor het Jaarverslag en rekening
20-5-2019 13-5-2019 IHP onderwijs vaststellen integraal huisvestingsplan onderwijs 2019-2024 9-4-2019 DB Samenleving geen consequenties; schoolbesturen bij opstellen IHP betrokken

20-5-2019 13-5-2019
Jeugdhulp Jeugdhulp - Concretisering Hart voor de Jeugd 9-4-2019 AB regio projectgroep nieuw I.v.m. regionaal voorstel is gelijktijdige besluitvorming in alle regio raden wenselijk, 

planning is hierop afgestemd

20-5-2019 13-5-2019 Baanderij Afwegingskader ten behoeve van visie Baanderij ntb WJ RO verplaatst van maart

1 juli 24 juni 27 mei

01-07-2019 24-06-2019

Planning & Control financiële kadernota DB FIN Conform financiële verordening voor de zomer behandelen. Indien na de zomer 

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

2020-2023

01-07-2019 24-06-2019
Planning & Control Jaarverslag en rekening DB FIN Moet voor 15 juli zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm provinciaal 

toezicht.

01-07-2019 24-06-2019 Planning & Control 1e Bestuursrapportage DB FIN

01-07-2019 24-06-2019
Ruimtelijke Ordening Vaststelling bestemmingsplannen Hoofdstraat 4 (brugwachterhuisje) en 

Hoofdstraat 213-219

WJ RO Verplaatst van 1 april vanwege vertraging

1-7-2019 24-6-2019

Economie vaststellen regionale bedrijventerreinenstrategie Leidse regio (Economie071) WJ RO Vanwege aanvullende tussenstappen (sociaal economisch profiel Leidse regio + 

samenhang andere ruimtevragers zoals wonen en energie) meer tijd nodig (stond 

op raad van mei 2019) samenhang met de bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland

1-7-2019
24-6-2019 27-5-2019 Economie vaststellen regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland WJ RO vanwege de samenhang met andere ruimtevragers zoals wonen en energie meer 

tijd nodig (stond op raad van mei 2019)

samenhang met de bedrijventerreinenstrategie Leidse regio (Economie071)

1-7-2019
24-6-2019 Jeugdhulp Jeugdhulp - opdracht aan de toegang en keuze voor een organisatievorm 23-5-2019 AB regio projectgroep nieuw I.v.m. regionaal voorstel is gelijktijdige besluitvorming in alle regio raden wenselijk, 

planning is hierop afgestemd

9 september 2 september 8 juli

9-9-2019 2-9-2019

Veiligheid Vaststellen Integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022 n.t.b. LD ZOEV Nieuw veiligheidsbeleidscylcus. Dient iedere 4 jaar te worden vastgesteld. Huidige 

beleid is dec. 2018 afgelopen. Nieuwe beleid dient in 2019 te worden vastgesteld. 

7 oktober 30 september 16 september

7-10-2019 30-9-2019
accountantscontrole normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2019 DB Control jaarlijks terugkerende actualisatie, opgave wet- en regelgeving tbv 

rechtmatigheidscontrole

vaststelling voor start interimcontrole door accountant gewenst

7-10-2019 30-9-2019 Baanderij Gebiedsvisie Baanderij WJ RO nieuw

8 november begrotingsraad 30 okt b.markt

8-11-2019
Planning & Control begroting 2020-2023 DB FIN Moet voor 15 november zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm 

provinciaal toezicht.

8-11-2019 Planning & Control septembercirculaire gemeentefonds DB FIN

18 november 4 november 14 oktober

18-11-2019 4-11-2019
Planning & Control 2e bestuursrapportage DB FIN  De Voortgangsrapportage GIG 2018 wordt in de 2e bestuursrapportage 

opgenomen

Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2018 worden vastgesteld. Heeft 

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

18-11-2019 4-11-2019
Sport Sportnota WJ Samenleving Huidige nota loopt af. Betreft voorlopige datum. Kan nog schuiven. Besluitvorming in 2019 wel wenselijk

18-11-2019 4-11-2019
Werk en Inkomen Beleidsplan Participatiewet AB Samenleving Huidige nota loopt af. Afstemming en samenwerking binnen de Leidse regio Betreft voorlopige datum. Kan nog schuiven. Besluitvorming in 2019 wel wenselijk

18-11-2019 4-11-2019 Verkeer &vervoer Mobiliteitsplan WJ Samen Infra Niet essentieel

18-11-2019 4-11-2019
Jeugdhulp Programmaplan doorontwikkeling zorglandschap 2-10-2019 AB regio projectgroep nieuw I.v.m. regionaal voorstel is gelijktijdige besluitvorming in alle regio raden wenselijk, 

planning is hierop afgestemd

16 december 9 december 25 november

16-12-2019 9-12-2019
Planning & Control laatste begrotingswijziging DB FIN Moet voor 31-12-2018 worden vastgesteld. Heeft anders effect op 

accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

Belastingverordeningen 

2020.

Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2020. DB BDM Behandeling is essentieel i.v.m. tijdige bekendmaking vóór 31-12-2018 in het 

Gemeenteblad (Overheid.nl) vanwege inwerkingtreding van de 

belastingverordeningen op 1-1-2019.

16-12-2019 9-12-2019

Minimabeleid Vaststelling nota Minimabeleid  AB Samenleving Verplaatst van december 2018, om Incluzio tijd te geven afspraken te maken en 

invulling te geven aan haar taken, en in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in 

Leiden.  

Betreft voorlopige en uiterste datum. 

16-12-2019 9-12-2019
Onderwijskansenbeleid Nota Onderwijskansenbeleid AB Samenleving Huidige nota loopt af in 2020 Bij voorkeur voor eind 2019 vastgesteld, gezien duidelijkheid naar externe partners

16-12-2019 9-12-2019
Economie Vaststellen verordening BIZ Santhorst ntb WJ EZ Op verzoek van de winkeliers van de Santhorst is dit doorgeschoven naar 2019 

16-12-2019 9-12-2019 Ruimtelijke Ordening Vaststelling bestemmingsplan HSL-gebouw WJ RO

16-12-2019 9-12-2019
Jeugdhulp jeugdhulp - inkoopstrategie AB regio projectgroep nieuw I.v.m. regionaal voorstel is gelijktijdige besluitvorming in alle regio raden wenselijk, 

planning is hierop afgestemd

PM

PM
Leidse Ring Noord Herijking kaderbesluit en uitvoeringsbesluit Kruispunt Engelendaal WJ RO verplaatst van december 2018 naar najaar 2019, zie brief aan de raad dd 16 

oktober 2018

besluitvorming hierover vindt tegelijk in Leiden plaats

PM Energie Vaststellen warmtevisie Leiderdorp WJ RO Hier wordt op dit moment nog een projectopdracht voor gemaakt. volgt

PM kwijtschelding kaders kwijtschelding gemeentelijke belastingen AB Samenleving Niet essentieel, mede in licht besluitvorming aansluiting BSRG

PM
Beheer Beschikbaar stellen middelen binnen begroting voor fietspaden Engelendaal DB Samen Infra In nader overleg met project IBOR/IWKP, zal deze tzt op de planning worden 

gezet, verwacht 1e kw/begin 2e kw 2019

PM

Evaluatie IVVP Evaluatie IVVP WJ Samen Infra Naar verwachting zal eind eerste/begin tweede kwartaal de evaluatie van het IVVP 

klaar zijn en ter informatie worden aangeboden aan de raad, waarbij de raad 

gevraagd wordt om wensen en bedenkingen mee te geven

PM Pinksterbloem Vaststelling randvoorwaarden/kaders planontwikkeling ntb WJ RO verplaatst van maart

legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

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




