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

Datum: 25 maart 2021

Raad

geplande 

datum politiek 

forum

geplande 

datum 

informatie 

avond

Onderwerp Raadsvoorstel-besluit gaat over:

PHO Resultaatteam

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.

26 april 19 april 6 april

26-4-2021 19-4-2021 openbaar onderwijs wijziging statuten PROO Leiden-Leiderdorp
RvW Samenleving

vervalt; wijziging statuten openbaar onderwijs is (bij nader inzien) aan het college 

(delegatiebesluit 2011 Wpo artikel 17 6e lid)

26-4-2021 19-4-2021 openbaar onderwijs liquidatie Stichting OBSG RvW Samenleving nieuw, op verzoek van PROO Leiden-Leiderdorp

26-4-2021 19-4-2021 GIG 2021 herziening grondexploitaties en stand van zaken kredieten DB RO Verplaatst van mei/juni naar april Moet vastgesteld worden voor het Jaarverslag en rekening

1 juni 25 mei n.v.t. Op basis van Presidiumbesluit extra raad en PF ingelast ivm veelheid onderwerpen in juni

1-6-2021 25-5-2021 Ontwerpbegroting VRHM Ontwerpbegroting 2022 LD OOV nieuw, raden deelnemende gemeenten kunnen zienswijze kenbaar maken, AB 

VRHM stelt vast

7 juni 31 mei 17 mei

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 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 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.

7-6-2021 31-5-2021 10-3-2021 

(Leidse regio)

Begroting RDOG Zienswijze RDOG Begroting 2022, begrotingswijziging 2021, programma RDOG 

2024

DB Maatschappij Inclusief 2e business case 30 juni 2021 AB RDOG vaststellen programmabegroting

7-6-2021
31-5-2021 Accommodaties vaststelling voorziening onderhoud gemeentelijke accommodaties RvW Samenleving Dotatie tbv onderhoud en verduurzaming moet worden opgenomen in kadernota 

2022

7-6-2021 31-5-2021 Warmtelinq -warmtenet Vaststelling commitment WarmtelinQ/convenant RvW RO besluitvorming bij zes gemeenten in de regio Besluitvorming voor 1 juni i.vm. FID Gasunie 

7-6-2021 31-5-2021
Verordening RREW 2021-2022 

(energiebesparing)

Vaststelling nieuwe verordening n.a.v. beschikking Regeling Reductie 

Energiegebruik Woningen (RREW)
RvW RO

Ingangsdatum verordening (met terugwerkende kracht) per 1 april 2021

7-6-2021 31-5-2021

Begroting en jaarstukken 

Servicepunt71

Zienswijze op de begroting 2022 van Servicepunt71 en kennis nemen van de 

jaarstukken 2020 DB BOO

nieuw

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.

12-7-2021 28-6-2021

Beleid kamerverhuur en 

gebruik woning paraplu 

bestemmingsplan

Voorontwerp bestemmingsplan aan de raad aan te bieden ter bespreking van 

wensen en bedenkingen in een politiek forum. Op basis van dat voorontwerp 6 

weken inspraak, mogelijk in ontwerp-bestemmingsplan afwegen of de inspraak nog 

aanleiding geeft de scope iets te verbreden en dat raad bij vaststelling weer aan 

bod komt en besluit neemt.

WJ
Ruimtelijke 

Ontwikkeling

Aanleiding voor de discussie in de raad op 9 november 2020 is het raadsvoorstel 

reparatieplan Nieuw Centrum 2020. Toen bleek dat de bijgewerkte bepalingen in 

de bestemmingsplannen misschien te streng zijn en dat de raad beperkte 

kamerverhuur wel mogelijk wil maken. Nu is ongebreidelde kamerverhuur op 

basis van het bestemmingsplan niet meer toegestaan en kan beleid worden 

ontwikkeld wanneer kamerverhuur wel mag. Wellicht nog een verwijzing naar 

actueel parkeerbeleid opnemen in paraplu bp. is een "reparatie".

Als de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt is een 

paraplubestemmingsplan zoals in IMRO-format niet meer toegestaan. Alleen 

indien het ontwerpbestemmingsplan hiervan voor 1 januari 2022 ter inzage is 

gelegd.

12-7-2021 28-6-2021 Leidse Ring Noord Uitvoeringsbesluit Engelendaal WJ RO verschoven omdat iets meer tijd nodig is; stond gepland voor juni 2021 besluitvorming in Leiderdorp en Leiden

28-6-2021 Hoogbouwvisie Uitkomsten participatie, richting bepaling. Geen besluitvorming maar tussentijdse 

informatieverstrekking en discussie
WJ RO

In maart/ april vindt dialoog met de samenleving plaats. De uitkomst hiervan wordt 

hier besproken om mee te nemen in het verdere traject. 

Andere vormgeving van het proces met meerdere terugkoppelmomenten naar 

college en raad. Daardoor aanpassing en verschuiving van apri/ meil naar dit 

moment.

20 september 13 september 30 augustus



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

20-9-2021 13-9-2021 Schuldhulpverlening Vaststellen Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 DB Maatschappij Betreft het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening

25 oktober 11 oktober 27 september

25-10-2021 11-10-2021 Jeugdhulp Verordening jeugdhulp 
DB Maatschappij

Nieuw, betreft aanpassing van huidige verordening jeugdhulp naar de nieuwe 

situatie 

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

22-11-2021 15-11-2021 Leidse Ring Noord Uitvoeringsbesluit Oude Spoorbaan WJ RO verschoven omdat iets meer tijd nodig is; stond voor oktober 2021 gepland besluitvorming in Leiderdorp en Leiden

15-11-2021 Hoogbouwvisie Concept hoogbouwvisie bespreken in forum
WJ RO

Belangrijke tussenstap om tot definitief document te kunnen komen. Concept hoogbouwvisie in deze periode van belang voor vaststelling voor 

verkiezingen 2022

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.

20-12-2021 13-12-2021 Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2021

Actualisering Verordening 
DB MA

nieuw Behandeling is essentieel. De nieuwe Verordening behoort op 1 januari 2022 in 

werking te treden.

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

Vervalt Ruimtelijke Ontwikkeling Omgevingswet WJ RO is inmiddels ingepland in twee besluitblokken 2021 (7 juni en 22 november).

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

PM Subsidie Actualiseren Algemene subsidieverordening (ASV)
RvW Samenleving

Verplaatst van april. Vooralsnog gebrek aan capaciteit ivm vertrek 

beleidsmedewerker

legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

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

de planning


