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

Datum: 12 september 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.

januari januari januari

maart  februari februari

Verkeer &vervoer Mobiliteitsplan WJ Samen Infra

 april  maart  maart

Minimabeleid Vaststelling Nota Minimabeleid  AB Samenleving verplaatst van december, bespreking in samenhang met Beleidsplan 

Participatiewet is wenselijk
Werk en Inkomen Vaststelling Beleidsplan Participatiewet AB Samenleving verplaatst van november, bespreking in samenhang met Nota Minimabeleid is 

wenselijk. Besluitvorming in Leiden, nu voorzien in december 2019, is relevant 

voor keuzes in Leiderdorp.

Jeugdhulp kaderstellende notitie Zorgaanbod jeugdhulp AB Maatschappij I.v.m. regionaal voorstel is gelijktijdige besluitvorming in alle regio raden wenselijk, 

planning is hierop afgestemd

Cultuur Cultuurnota DB Samenleving Actualisatie huidige cultuurnota Voorlopige datum. Kan nog schuiven

 mei  mei  april

GIG 2020 herziening grondexploitaties en stand van zaken kredieten DB RO Moet vastgesteld worden voor het Jaarverslag en rekening

juli  juni mei

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 

2021-2024
Planning & Control Jaarverslag en rekening DB FIN Moet voor 15 juli zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm provinciaal 

toezicht.
Planning & Control 1e Bestuursrapportage DB FIN

Economie Vaststellen verordening BIZ Santhorst WJ EZ verplaatst van december omdat initiatiefnemers meer tijd nodig hebben

september september juli

 oktober  september  september

accountantscontrole normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2020 DB Control jaarlijks terugkerende actualisatie, opgave wet- en regelgeving tbv 

rechtmatigheidscontrole

vaststelling voor start interimcontrole door accountant gewenst

 november begrotingsraad  okt b.markt

Planning & Control begroting 2021-2024 DB FIN Moet voor 15 november zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm 

provinciaal toezicht.
Planning & Control septembercirculaire gemeentefonds DB FIN

18 november 4 november 14 oktober

Planning & Control 2e bestuursrapportage DB FIN  De Voortgangsrapportage GIG 2019 wordt in de 2e bestuursrapportage 

opgenomen

Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2019 worden vastgesteld. Heeft 

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

16 december 9 december 25 november

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

accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.
Belastingverordeningen 

2021

Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2021 DB BDM Behandeling is essentieel i.v.m. tijdige bekendmaking vóór 31-12-2019 in het 

Gemeenteblad (Overheid.nl) vanwege inwerkingtreding van de 

belastingverordeningen op 1-1-2020.

PM

legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

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

in de planning


