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

Datum: 20 januari 2021

Raad

geplande 

datum politiek 

forum

geplande 

datum 

informatie 

avond

Onderwerp Raadsvoorstel-besluit gaat over:

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.

1 maart 15 februari 1 februari

1-3-2021 15-2-2021 Normenkader 2021 jaarlijks terugkerende actualisatie, opgave wet- en regelgeving tbv 

rechtmatigheidscontrole

DB Control

In overleg met de auditcommissie gaat de behandeling van het normenkader 

jaarlijks naar januari om zo aan het begin van het jaar een opzet te hebben bij de 

geldende wet- en regelgeving voor de accountantscontrole en de 

rechtmatigheidsverantwoording van het college. Aanvulling: In verband met 

invoering rechtmatigheidsverantwoording eenmalig opgeschoven naar maart.
1-3-2021 15-2-2021 Erratum verordening 

schuldhulpverlening

Correctie op de verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021
DB Maatschappij

Het woord beëindiging dient uit artikel 2 te worden verwijderd.

29 maart 22 maart 8 maart

29-3-2021 22-3-2021

8-3-2021

Advies Aanwijzing lokale 

publieke media instelling 

Advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over welke stichting het 

beste de functie van lokale omroep kan vervullen voor de Gemeente Leiderdorp RW Samenleving

Doorschuiven niet mogelijk. Oorspronkelijke deadline voor het advies was 9 

oktober 2020. Bij het commissariaat voor de Media is (na een Raadsbesluit 

hierover) uitstel op de adviestermijn gevraagd. Nieuwe deadline 1 april 2021. 
29-3-2021 22-3-2021 Subsidie Actualiseren Algemene subsidieverordening (ASV)

DB Samenleving

verplaatst van januari. Met name door uitbreiding van de opdracht met 

transparant maken van (ook indirecte) subsidiestromen pas begin 2021 

voldoende capaciteit om in maart 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen
8-3-2021 Omgevingswet ruimtelijke adviescommissie en delegatie opties omgevingsplan WJ RO Conform memo presidium 26/10/2020

22-3-2021 Grondstoffenbeleid Keuzenotitie grondstoffenbeleid
RW Reiniging/Werf

Dit document is bedoeld om discussie te voeren tijdens het politiek forum over de 

te volgen koers betreffende grondstoffenbeleid

Doorschuiven niet mogelijk. In juni willen we grondstoffenbeleid laten vast stellen 

in de raad.

nvt 22-3-2021

nvt

Economisch beleidsplan Presentatie evaluatie huidige beleidsplan en factsheet, ophalen randvoorwaarden 

en uitgangspunten voor een op te stellen economische beleidsvisie. Input ophalen 

voor een SWOT analyse
WJ RO

Het idee is om tijdens het Politiek Forum een presentatie te geven waarin de 

evaluatie van het huidige beleidsplan en een factsheet van de Leiderdorpse 

economie wordt gepresenteerd. Tevens wordt input opgehaald voor 

uitgangspunten en randvoorwaarden voor een op te stellen economische 

beleidsvisie. De onderliggende stukken worden door middel van een collegebrief 

aangeboden. Besluitvorming over de nieuwe economische visie is voorzien voor 

het zomerreces van 2021

Doorschuiven betekent dat besluitvorming voor het zomerreces van 2021 niet 

mogelijk is. 

29-3-2021 22-3-2021 Evaluatie 

Schuldhulpverlening

De evaluatie beleidsplan schuldhulpverlening

DB Samenleving

De raad heeft aangegeven voorafgaand aan het nieuwe beleidsplan 

schuldhulpverlening graag de evaluatie te willen zien. Op - aanmerkingen vanuit 

de raad kunnen dan nog meegenomen worden in het beleidsplan.

26 april 19 april 6 april

6-4-2021
Hoogbouwvisie Informatief gesprek voor vaststelling van randvoorwaarden/kaders 

WJ RO
In jan/ febr wordt de particpatie voor de samenleving vormgegeven. De input 

daarvan wordt meegenomen in de verdere afronding van de visie.

26-4-2021 19-402021 Accommodaties vaststelling voorziening gemeentelijke accommodaties RvW Samenleving actualisering en verduurzaming van de Meerjaren onderhoudsplanning en 

financiële vertaling.

7 juni 31 mei 17 mei

7-6-2021 31-5-2021 GIG 2020 herziening grondexploitaties en stand van zaken kredieten DB RO Moet vastgesteld worden voor het Jaarverslag en rekening

7-6-2021 31-5-2021 Omgevingswet Besluitvormingsblok 1: adviesrecht en participatie bij buitenplanse afwijking van 

omgevingsplan; delegatie bij omgevingsplan
WJ RO

Conform memo presidium 26/10/2020

7-6-2021 31-5-2021 Leidse Ring Noord Uitvoeringsbesluit Engelendaal WJ RO besluitvorming in Leiderdorp en Leiden was als PM opgenomen in 2020; raad is op 3/11/2020 per brief geïnformeerd

7-6-2021 31-5-2021 Economie vaststelling economisch beleidsplan
WJ RO

Besluitvorming door de raad wordt voorzien voor de zomerperiode 2021. Het 

eerste kwartaal wordt een evaluatiemoment voor het huidige beleidsplan gepland. 

7-6-2021 31-5-2021 Hoogbouwvisie Vaststelling van randvoorwaarden/kaders 
WJ RO

Zie 6-4-2021 In jan/ febr participatie met de samenleving. De input daaruit wordt 

meegenomen bij de verdere vormgeving en afronding van de visie.

7-6-2021 31-5-2021 Regionale 

energiestrategie

Vaststelling Regionale Energiestrategie (1.0)
RvW RO

Besluitvorming bij 13 gemeenten, waterschap en PzH. De vastgestelde RES moet uiterlijk op 1 juli ingediend worden bij programma NP 

RES. 

7-6-2021 31-5-2021
17-5-2021

Verkeer Integrale visie laadinfrastructuur 
RvW SI

Besluitvorming visie laadinfra, raad over onderwerp geïnformeerd per brief op 

13112020 

7-6-2021 31-5-2021
17-5-2021

Strategische Agenda 

Ruimte Holland Rijnland

formele zienswijzen inbrengen in Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland
WJ RO

Zienswijzen worden opgehaald bij 13 gemeenten. AB Holland Rijnland stelt 

uiteindelijk de strategische agenda ruimte HR vast

In de 13 gemeenten in Holland Rijnland dient de besluitvorming -min of meer-  

synchroon te lopen. 

7-6-2021 31-5-2021 Grondstoffenbeleid Vaststellen grondstoffenbeleid
RW Reiniging/Werf

Vaststelling grondstoffenbeleid waar vooraf door de raad een te volgen koers is 

gekozen.

5 juli

5-7-2021 Planning & Control financiële kadernota 

DB FIN

Op verzoek aparte avond voor gepland om de kadernota te behandelen Conform financiële verordening voor de zomer behandelen. Indien na de zomer 

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

2022-2025
12 juli 28 juni 14 juni

12-7-2021 28-6-2021 Planning & Control Jaarverslag en rekening DB FIN Moet voor 15 juli zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm provinciaal 

12-7-2021 28-6-2021 Planning & Control 1e Bestuursrapportage DB FIN

14-6-2021 Omgevingswet Leges onder omgevingswet WJ RO Conform memo presidium 26/10/2020



12-7-2021 28-6-2021 Maatschappelijke Zorg Vaststellen doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg

DB Samenleving

Het nieuwe objectieve verdeelmodel beschermd wonen komt naar verwachting in 

de loop van kwartaal 1 2021 beschikbaar. Naar verwachting wordt er voor de 

zomer 2021 een voorstel voor doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg 

met bijbehorende budgetverdeling ter besluitvorming voorgelegd aan alle 

gemeenteraden in Holland Rijnland.

20 september 13 september 30 augustus

20-9-2021 13-9-2021 Energie Vaststellen Transitievisie warmte Leiderdorp RvW RO

25 oktober 11 oktober 27 september

25-10-2021 11-10-2021 Leidse Ring Noord Uitvoeringsbesluit Oude Spoorbaan WJ RO besluitvorming in Leiderdorp en Leiden nieuw; raad is op 3/11/2020 per brief geïnformeerd

5 november begrotingsraad  27 okt b.markt

5-11-2021
27-10-2021

Planning & Control begroting 2022-2025
DB FIN

Moet voor 15 november zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm 

provinciaal toezicht.

Planning & Control septembercirculaire gemeentefonds DB FIN

22 november 15 november 1 november

22-11-2021 15-11-2021 Planning & Control 2e bestuursrapportage
DB FIN

de Voortgangsrapportage GIG 2019 wordt in de 2e bestuursrapportage 

opgenomen

Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2021 worden vastgesteld. Heeft 

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

22-11-2021 15-11-2021 Omgevingswet Besluitvormingsblok 2: Ruimtelijke adviescommissie en legesverordening WJ RO Conform memo presidium 26/10/2020

20 december 13 december 29 november

20-12-2021 13-12-2021 Planning & Control laatste begrotingswijziging
DB FIN

Moet voor 31-12-2021 worden vastgesteld. Heeft anders effect op 

accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

20-12-2021 13-12-2021 Belastingverordeningen 

2021

Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2021

DB BDM

Behandeling is essentieel i.v.m. tijdige bekendmaking vóór 31-12-2021 in het 

Gemeenteblad (Overheid.nl) vanwege inwerkingtreding van de 

belastingverordeningen op 1-1-2022.

PM

PM Randvoorwaarden 

locatie oude 

gemeentehuis aan 

Statendaalderplein

Bespreken concept-randvoorwaarden WJ RO Uitgesteld ivm hoogbouwvisie; idee is om daarna concept-randvoorwaarden ter 

inzage te leggen en iedereen de gelegenheid te geven tot reactie en die 

verzamelde reactie kunnen bijdragen aan het debat. Debat vormt dan basis voor 

raadsvoorstel tot vaststelling randvoorwaarden

PM Verkeer Integraal Uitvoeringsplan Verkeer 2020-2030 WJ SI laatste kwartaal 2020/eerste helft 2021 verwacht

PM Verkeer Nota Parkeren WJ SI

PM Ruimtelijke Ontwikkeling Omgevingswet

WJ RO

vaststellen gevallen waarin bindend advies is vereist bij afwijkingen van het 

omgevingsplan. Door uitstel invoeringsdatum Omgevingswet zal dit onderwerp 

verschuiven naar een nader te bepalen datum (2021), afhankelijk van duur van 

het uitstel. Verwachting planning is eerste half jaar 2021
PM Ruimtelijke Ontwikkeling vaststelling randvoorwaarden/kaders ontwikkeling Pinksterbloem WJ RO afh van planvorming RW

PM Ruimtelijke Ontwikkeling Vaststelling bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 (correctie kamerbewoning 

en bewoning bijgebouwen)

WJ RO Uitgesteld door gebrek ambtelijke capaciteit vertraging. Nav vooroverleg discussie 

over inhoud ontwerp-bestemmingsplan over ruwvoederteelt.

PM Ruimtelijke Ontwikkeling/ 

Duurzaamheid

Garantstelling warmtetransportleiding LdM+ RvW RO

PM Ruimtelijke Ontwikkeling vaststelling ruimtelijke randvoorwaarden/kaders Baanderij WJ RO

legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

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

de planning


