
Op deze planning uitsluitend vermelden: Raadsvoorstellen waartoe de raad bevoegd is een besluit te nemen
Datum: 25 januari 2018

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.

19 februari 12 februari 29 januari

19-2-2018 12-2-2018

Extra middelen RDOG 

t.b.v. Veilig Thuis

De RDOG heeft op verzoek van de gemeenten een 

verbeterplan opgesteld voor Veilig Thuis. Voor de uitvoering 

van dit verbeterplan in de regio Hollands Midden is voor 2018 

een extra  bedrag nodig.

19-12-2017 

(reeds 

vastgesteld)

JG ZOEV nieuw Leiden heeft de subsidie aan de RDOG  op 28 november jl toegekend. In deze 

beschikking is de bijdrage van de  afzonderlijke gemeenten in Hollands Midden 

meegenomen. De gemeente Leiden voert als centrumgemeente de regie op 

Veilig Thuis. Vanaf 2019 wordt de aanvullende bijdrage voor Veilig Thuis in de 

BPI van de RDOG meegenomen. 
19 maart 12 maart  26 februari

19-3-2018 12-3-2018 26-2-2018

Nieuwbouwplan 

Driemaster

Akkoord plan en exploitatieopzet; toevoegen aan lijst projecten 

waarvoor geen verklaring van geen bezwaar nodig is 

CW RO Bij vaststelling van de randvoorwaarden heeft raad aangedrongen op spoed. 

Helaas heeft de ontwikkeling van het plan (externen) enige tijd in beslag 

genomen. Woningbehoefte is groot. Zou mooi zijn als deze raad een go kan 

geven voor volgende stap. Conform wens raad meer kleine wooneenheden.

19-3-2018 12-3-2018

Bouwplan Van der Valk 

Boumanweg 236

Akkoord bouwplan en exploitatieopzet; toevoegen categorie 

projecten waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 

nodig is;

verplaatst van februari

19-3-2018 12-3-2018

Nieuwbouwplan 7 

woningen Hoofdstraat met 

brugwachtershuisje bij 

Doesbrug

Akkoord plan en exploitatieopzet; toevoegen aan lijst projecten 

waarvoor geen verklaring van geen bezwaar nodig is; tevens 

voorstel krediet voor burgwachtershuisje

13-2-2018 CW RO

19-3-2018 12-3-2018 welstand aanpassing welstandsnota (reclame A4) 13-2-2017

28 mei 14 mei 23 april

28-5-2018 14-5-2018 23-4-2018 GIG 2018 herziening grondexploitaties en stand van zaken kredieten 17-4-2018 JG RO Moet vastgesteld worden voor het Jaarverslag en rekening

28-5-2018 14-5-2018 23-4-2018
Leidse Ring Noord Herijking kaderbesluit en uitvoeringsbesluit Kruispunt 

Engelendaal

CW RO nieuw Informatieavond samen met raad Leiden en besluitvorming vindt tevens in Leiden 

plaats. 

28-5-2018 14-5-2018

Ruimtelijke Ordening Vaststelling bestemmingsplan Amaliaplein/Detailhandel Oude 

Dorp

ntb CW

RO

verplaatst in de planning van PM naar mei vaststelling onder voorbehoud van verlenen ontwerp-omgevingsvergunning 

bouwplan en gelijktijdige ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan eind 

januari 2018 in coördinatieregeling.

28-5-2018 14-5-2018
Groen/RO/vergunningen Actualisatie Verordening op de beplanting

JG
RO & 

leefomgeving

komt van maart 2018. Loopt verder uit i.v.m. traject groenoverleg, bijbehorende 

actualisatie kaart bebouwde kom grens en andere werkzaamheden. 

28-5-2018 14-5-2018
Accommodatiebeheer Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke 

accommodaties
17-4-2018 OM Samenleving

nieuw

9 juli 2 juli 11 juni

9-7-2018 2-7-2018
Planning & Control financiële kadernota JG FIN Conform financiële verordening voor de zomer behandelen. Indien na de zomer 

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

2019-2022

9-7-2018 2-7-2018
Planning & Control Jaarverslag en rekening JG FIN Moet voor 15 juli zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm provinciaal 

toezicht.
9-7-2018 2-7-2018 Planning & Control 1e Bestuursrapportage JG FIN

9-7-2018 2-7-2018 APV Wijziging van de APV 16-1-2018 LD ZOEV verplaatst van februari

17 september 10 september 27 augustus

17-9-2018 10-9-2018 Evenementenbeleid Vaststelling evenementenbeleid 21-8-2018 LD ZOEV nieuw Niet essentieel

15 oktober 8 oktober 24 september

15-10-2018
8-10-2018 accountantscontrole normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2018 JG Control jaarlijks terugkerende actualisatie, opgave wet- en regelgeving tbv 

rechtmatigheidscontrole

vaststelling voor start interimcontrole door accountant gewenst

15-10-2018
8-10-2018 Integraal veiligheidsbeleid Vaststelling integraal veiligheidsbeleid 18-9-2018 LD ZOEV nieuw Niet essentieel

9 november begrotingsraad

9-11-2018 31-10-2018
Planning & Control begroting 2019-2022 incl. vaststellen subsidieplafonds 2020 JG FIN Moet voor 15 november zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie, ivm 

provinciaal toezicht.
19 november  12 november 29 oktober

19-11-2018 12-11-2018
Planning & Control 2e bestuursrapportage JG FIN  De Voortgangsrapportage GIG 2018 wordt in de 2e bestuursrapportage 

opgenomen

Kan uitgesteld worden, doch moet voor 31-12-2018 worden vastgesteld. Heeft 

anders effect op accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

19-11-2018 12-11-2018

Wmo Wmo verordening

16-10-2018

AB ZOEV Verplaatst van maart 2018. Streven naar integrale verordening voor sociaal 

domein, waarin ook jeugd en bij voorkeur participatie een plaats krijgen. Voorts is 

aansluiting nodig met de regionale verordening jeugd. Ook het inspraaktraject 

kost tijd.
 17 december  10 december 26 november  

17-12-2018 10-12-2018
Planning & Control laatste begrotingswijziging JG FIN Moet voor 31-12-2018 worden vastgesteld. Heeft anders effect op 

accountantscontrole en begrotingsrechtmatigheid.

17-12-2018 10-12-2018 20-11-2018

Gemeentelijke belastingen Vaststelling en actualisering van de nieuwe 

belastingverordeningen 2019, waaronder de legesverordening

JG BDM Vaststellen tarieven Kan niet uitgesteld worden en moet vóór eind december gepubliceerd worden 

zodat de inwerkingtreding van de belastingverordeningen op 1 januari 2019 kan 

plaatsvinden.  

17-12-2018 10-12-2018 huisvesting onderwijs vaststellen Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 20-11-2018 Samenleving nieuw

17-12-2018 10-12-2018
Minimabeleid Vaststelling nota Minimabeleid (de huidige nota loopt eind 

2018 af). 

13-11-2018 OM Samenleving nieuw Eventueel uitstel heeft geen directe consequenties.

PM

legenda

is wijziging t.o.v. vorige versie

is wijziging, agendapunt wordt afgevoerd, staat op de 

volgende versie niet meer in de planning


