Op deze planning uitsluitend vermelden: Raadsvoorstellen waartoe de raad bevoegd is een besluit te nemen
Datum:
14 december 2021
raadsvoorstel-besluit gaat over:
geplande onderwerp
geplande
datum
Raad
datum politiek
informatie
forum
avond
31 januari
24 januari
10 januari
24-1-2022
Omgevingswet
Verplicht raadsadvies en participatie onder Omgevingswet
31-01-2022
24-1-2022
Ruimtelijke Ontwikkeling
ruimtelijke randvoorwaarden/kaders Baanderij (richtinggevend
klankbordsessie 45min in PF)
24-1-2022
10-1-2022 Ruimtelijke Ontwikkeling
Hoogbouwvisie 'Spelregels voor Bouwhoogtes'
24-1-2022
Rekenkamercommissie
Klankbordgesprek met het politiek forum
Evaluatierapport
31-1-2022
24-1-2022
Rekenkamercommissie
RKC rapport verbonden partijen
rapport Verbonden Partijen
31-1-2022
24-1-2022
Rekenkamercommissie
RKC rapport Herplantfonds
rapport Herplandfonds
7 maart
7-3-2022
7-3-2022

7-3-2022
7-3-2022

21 februari
21-2-2022
21-2-2022

19 april
19-4-2022

Omgevingswet
Instellen verplichte ruimtelijke adviescommissie
Normenkader 2021 + 2022 jaarlijks terugkerende actualisatie, opgave wet- en regelgeving tbv
rechtmatigheidscontrole

21-2-2022
21-2-2022

Werk & Inkomen
Hemelwater verordening

30 mei
30-5-2022
30-5-2022
30-5-2022
30-5-2022

21-2-2022

11 april
11-4-2022

23 mei
23-5-2022
23-5-2022
23-5-2022
23-5-2022

RO

WJ

RO

WJ

RO

Vervalt: Toch al behandeling in december 2021
klankbordgroep sessie met raad van 45 minuten
Presentatie tijdens de informatieavond en behandeling/ reactie tijdens het forum
Klanbordgesprek met het politiek forum over de resultaten vanuit de
evaluatiecommissie
nieuw

Belangrijk voor de collegebehandeling voor de verkiezingen

nieuw

WJ
DB
DB
RW

RO
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.
Samenleving nieuw, n.a.v. voorgenomen wijziging art. 36b Participatiewet en oproep kabinet
nieuw, wordt regionaal met andere SP71 gemeenten samen vastgesteld
SI
Control

Rekenkamercommissie
presentatie rapport
Jeugdzorg

Stond op januari, maar dat is qua planning na laatste raadsvergadering 2021, en
collegebehandeling van de stukken niet haalbaar. Vaststelling dient uiterlijk april plaats
te vinden in verband met de accountantscontrole.
In afstemming met de gemeente Leiden aanpassing per begin 2022
Andere gemeenten hebben de verordening al vast gesteld. Leiderdorp dient dit nog te
doen.

nieuw

nieuw
DB

BOO

Verordening bekostiging
leerlingenvervoer

Vaststellen nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer

Ruimtelijke Ordening
Omgevingswet
Verkeer
Ruimtelijke Ontwikkeling

bestemmingsplan Pinksterbloem
Aanpassing legesverordening aan Omgevingswet
Nota Parkeren (beleidsdeel)
vaststelling ruimtelijke randvoorwaarden/kaders Baanderij

Planning & Control

financiële kadernota

Planning & Control
Planning & Control
Ruimtelijke Ordening

Jaarverslag en rekening
1e Bestuursrapportage
bestemmingsplan LRN tracedeel Engelendaal

Ruimtelijke Ordening

bestemmingsplan LRN tracedeel Oude Spoorbaan

RvW

Verplaatst van maart naar april. Naar aanleiding van nieuwe modelverordening
Maatschappij vanuit VNG opgesteld samen met Leidse regio gemeenten.

Bij nader inzien niet noodzakelijk om het voor de gemeenteraadsverkiezingen te
agenderen. Verschuift van maart naar april omdat de toelichting niet tijdig gereed is.
Beoogde ingangsdatum verordening is 1 augustus 2022.

RO
RO
Samen Infra
RO

besluit is nodig voor zsm start nieuwbouw woningen Pinksterbloem

9 mei

20 juni
20-06-2022
20-06-2022
20-06-2022

04-07-2022

20-06-2022

12 september

5 september

22 augustus

10 oktober

4 oktober

19 september

FIN

Conform financiële verordening voor de zomer behandelen. Indien na de zomer wordt
behandeld kan het problemen opleveren voor de planning van de begroting 2023-2026

7 juni

19 okt BGM
19-10-2022 Planning & Control

7 november

WJ

28 maart

4 juli
04-07-2022
04-07-2022
04-07-2022

4-11-2022
14 november

Verordening individuele studietoeslag
Het vaststellen van de hemelwaterverordening voor nieuwbouw

Samenwerkinsgverbanden Definitieve besluitvorming over Centrumregeling Regionale Bedrijfsvoering
en opheffing GR Servicepunt71

27 juni
27-6-2022

4 nov BGR
4-11-2022

PHO Resultaatteam

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.

7 februari

7-2-2022

7-3-2022

Bijzonderheden/wijzigingen

19-10-2022
17 oktober

Planning & Control

begroting 2023-2026
septembercirculaire gemeentefonds

FIN
FIN
RO
RO

FIN
FIN

Moet voor 15 juli zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm provinciaal toezicht.
besluit is nodig om zsm tot uitvoering van tracedeel over te gaan conform
Uitvoeringsbesluit raad dd juli 2021
besluit is nodig om zsm tot uitvoering van tracedeel over te gaan conform
Uitvoeringsbesluit raad dd november 2021

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

14-11-2022

17-10-2022

19 december
19-12-2022

12 december
12-12-2022

19-12-2022

12-12-2022

19-12-2022

12-12-2022

PM
PM

PM
PM
PM
PM
PM

3de kwartaal
2e / 3e kwartaal
2e / 3e kwartaal

Planning & Control

21 november
21-11-2022 Planning & Control

2e bestuursrapportage

decemberwijziging

Belastingverordeningen
2022

Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2022

Verordening
maatschappelijke
ondersteuning 2023

Actualisering Verordening

Randvoorwaarden locatie
oude gemeentehuis aan
Statendaalderplein

Bespreken concept-randvoorwaarden

Ruimtelijke Ontwikkeling/
Duurzaamheid
Subsidie
Verkeer
Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling

Garantstelling warmtetransportleiding LdM+

FIN

De Voortgangsrapportage GIG wordt in de 2e bestuursrapportage opgenomen.

Moet voor 31-12-2022 worden vastgesteld. Heeft anders effect op accountantscontrole
en begrotingsrechtmatigheid.
Behandeling is essentieel i.v.m. tijdige bekendmaking vóór 31-12-2022 in het
Gemeenteblad (Overheid.nl) vanwege inwerkingtreding van de belastingverordeningen
op 1-1-2023.
Behandeling is essentieel. De nieuwe Verordening behoort op 1 januari 2023 in werking
te treden.

FIN
BDM

Maatschappij

RO

Actualiseren Algemene subsidieverordening (ASV)
Nota Parkeren (beleidsregels en parkeernormen)
Nota van uitgangspunten / verkoop Boerderij Hoogmadeseweg 62
Nota van uitgangspunten Levenstroomkerk

legenda
is wijziging t.o.v. vorige versie
is wijziging, agendapunt wordt afgevoerd, staat op de volgende versie niet
meer in de planning

Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2022 worden vastgesteld. Heeft anders
effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

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.

RO
Samenleving Vooralsnog gebrek aan capaciteit ivm vertrek beleidsmedewerker
Samen Infra Uitstel naar 2022. zal ingepland worden na vaststelling van Beleidsdeel
RO
RO

