
Bijgewerkt tm 120322 

Commissie BM Onderwerp en taak Stand van zaken Verantwoordelijk Deadline 

28 nov 2011 

WMO: inzicht/anticipatie decentralisatie (beeld om 

hoeveel mensen het gaat welke problematiek, etc.) 

 

Komende weken wordt met 

externe partner de aantallen 

AWBZ in beeld gebracht en later 

dit jaar ook voor de jeugd. 

Zodra aantallen bekend zijn 

wordt raad op de hoogte 

gebracht. Voor AWBZ naar 

verwachting voor eind april. 

Wassenaar 
23 april 

2012 

28 nov 2011 

Belastingverordeningen en tarieven: college komt 

met stuk over de gewenste 

‘kostendekkenheidspercentages’ (ter bespreking in 

commissie vóór de Kadernota). 

 

 Van der Eng 
23 april 

2012 

7 dec 2011 

(regiowerkgroep) 

Notitie college over welke scholen (met naam van 

de school) geen verzuim melden, waarom niet en 

wanneer zij dat wel willen gaan doen.   

 

Afvoeren van lijst: 

20 maart 2012 memo over 

melden schoolverzuim in ris 

(ingekomen brieven 20 maart 

2012) 

Zilverentant 
19 maart 

2012 

7 dec 2011 

(regiowerkgroep) 

Voorstel van college aan de hand waarvan de raad 

kaders kan stellen t.a.v. leerplichthandhaving en 

voortijdig schoolverzuim ter bespreking in 

commissie B&M 1e kwartaal 2012. Dit betreft een 

uitwerking van de aanbevelingen van het 

rapport van de regionale rekenkamers over de 

uitvoering van de leerplicht.  

 

120322: Regiocsie verzoekt de 
agendacsie om memo over 
schoolverzuim d.d. 20 maart 
2012 te agenderen voor de 
volgende vergadering van de 
commissie Bestuur en 
Maatschappij.  
 
Voorts verzoekt de commissie 
daaraan een notitie van het 
College toe te voegen waarin de 
raad een voorstel wordt gedaan 
voor het vaststellen van 
kaders/streefcijfers ten aanzien 

Zilverentant 

(= van mening dat 2/2 

een brief naar raad is 

gegaan) NIET 

ONTVANGEN. 

23 april 

2012 

http://datum.tv/afa.asp?idWebPage=20046&type=group&group=14&status=&sortField=DeadLine&dir=DESC


van schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten 

19 mrt 2012 

Onderwijsvisie 2012:  

 Het college stelt de LEA verslagen 

beschikbaar voor de raad 

 Het college zal in het raadsvoorstel een 

paragraaf duurzaamheid toevoegen 

 De raad gaat een keer per jaar de voortgang 

bespreken met het onderwijsveld 

 

Onderwerp is aangehouden door 

raad (niet op agenda raad 2 

april) 

Zilverentant  

19 mrt 2012 

Verordening participatie schoolgaande kinderen 

Wet werk en bijstand Leiderdorp 2012: 

 De verordeningen worden zsm opgenomen 

in de verordeningenbank 

 Vindbaarheid beleidsregels krijgt aandacht 

college 

 Wethouder Maat bespreekt gelijktrekken 

bedragen Leiden/Leiderdorp 

 

 

 Maat  

19 mrt 2012 

Discussienota Algemene Reserve:  

 Bij punt 2 zal expliciet het meenemen van 

interne rente bij grote uitnames uit de  

reserves worden benoemd. 

 College probeert bij de kadernota 2013 al 

een bodem aan te geven voor de  reserves, 

maar in elk geval bij begroting 2013. 

 

 

 Van der Eng  

19 mrt 2012 

Cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012-2015:  

 Het college zegt toe na te gaan of de 

Stichting (?) Open Monumentendag in het 

subsidieprogramma of in de begroting hoort 

 Het college neemt een aantal suggesties 

mee, o.a. de mogelijkheid van een open 

 Maat 
2 april 

2012 



atelierroute 

 

19 mrt 2012 

Prestatieafspraken 2012 en verantwoording 2011 

dienstverleningsovereenkomst sociale diensten: 

 commissie krijgt zsm de kwartaalrapportage 

van het vierde kwartaal 2011 

 het college zal alsnog de toegezegde brief 

over de MAU toezenden 

 

 

 

 

 

Brief MAU ontvangen in ris 

(ingekomen brieven 22 maart) 

Maat  

23 maart 2012 

(regiocommissi

e) 

Het college en het presidium sturen de RDOG, de 
Veiligheidsregio en de Gevulei voorts een brief waarin 
ze aandringen op het tijdig aanleveren van stukken en 
GR’s meedeelt dat ingeval de stukken niet tijdig zijn 
ontvangen de  Leiderdorpse AB delegatie van de raad 
een voorbehoud moet maken. 
 

 College – 

Wassenaar 

 

Presidium 

 

 

 

 

    

Commissie 

Ruimte  
Onderwerp en taak Stand van zaken Verantwoordelijk Deadline 

Raad 31 

januari 2010 
BSOD: verkeerssituatie komt terug in cie R  Wassenaar 

Een half 

jaar na 

oplevering 

van de 

school 

 

24 jan 2012 

Evaluatie welstandsnota: De commissie spreekt af de 

rapportage over het functioneren van de welstandsnota 

2010 en mogelijk ook die van 2011 te betrekken bij de 

evaluatie van de welstandsnota. 

  

Wanneer gepland in 

raadsplanning? Wethouder 

komt hier schriftelijk op 

terug (toegezegd 120322) 

 

Wassenaar 

 

14 februari 

2012 

Beleidsplan openbare verlichting: Het college geeft aan 

hoe er door met spoed extra lampen te vervangen meer 

energiebesparing is te behalen. 

Onderwerp uitgesteld tot 

nader order. 

Maat SEPTEMBER 

2012 
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20 mrt 2012 

 

 

Bestemmingsplan Bloemerd: college stuurt advies 

(deskundige) over verlichting naar raad. 

 

 Wassenaar Raad 2 april 

20 mrt 2012 

 

 

Discussienota IVVP: Evaluatie parkeersituatie Cor 

Gordijnsingel op lijst zetten. Deze vindt plaats een jaar na 

inrichting van de Muzenlaan (deadline maart 2013). 
 

 Wassenaar Maart 2013 

20 mrt 2012 Parkeerbeleidsplan 2012-2020:  
 college komt schriftelijk terug op de uitbreiding 

van bevoegdheden BOA’s op gebied van 

parkeerhandhaving (deadline over half jaar); 

 college reageert schriftelijk op de mogelijkheden 

voor fiscalisering van parkeerboetes; 

 onderwerp deelauto’s opnemen in 

Parkeerbeleidsplan; 

 college bekijkt locaties parkeren vrachtwagens. 

 

 Wassenaar Raad 2 april 

 

 

 

 

 

 

Raad  Onderwerp en taak Stand van zaken Verantwoordelijk Deadline 

29 Apr 

2008 

Raad- MEAS: 

MEAS: een half jaar na gereedkomen en bewoning MEAS 

regelt college in overleg met bewoners een verkeerstelling 

en doet daarvan verslag aan de raad. (deadline is nog 

onduidelijk) 

Themadossier MEAS in RIS  Wassenaar P.M. 

3 nov. 

2010 

Herplant bomen VTA-kap: 

Het college verstrekt een overzicht welke bomen moeten 

verdwijnen en de financiële consequenties van de 

herplant. 

Zie brief van college aan 

raad 3 dec. 2010 (LIS raad 

13 dec. 2010) 

Maat 2012 
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Raad  Onderwerp en taak Stand van zaken Verantwoordelijk Deadline 

19 dec 

2011 
Vandalismewijzer Toegezegd 1x per kwartaal Burgemeester 

2 april 

2012 

19 dec 

2011 
Reserves 

Discussie uitputting 

reserves 
Van der Eng 

Uiterlijk 

bij 

begroting 

2012. 
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