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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 11-12-2018 
TIJDSTIP  : 09.30 uur 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
A.M. Beekhuizen Wethouder 
W.N.A. Joosten Wethouder 
J.J.F.M. Gardeniers Wethouder 
E.M.M.A. Rijnders Gemeentesecretaris (loco) 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 4-12-2018 

De openbare besluitenlijst dd 4 december 2018 is vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 50 

 

    Het college heeft kennisgenomen 

van de publicatie "Gemeente aan 

huis" week 50. 

 

                              

 3.2 Collegememo : Halfjaarrapportage Control, 
november 2018 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

 3.3 Collegememo : Conceptverslag gesprek B&W - 

Twynstra Gudde 13-11-2018 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  
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 3.4 Collegememo : Raadsbrief voortgang 

groenonderhoud en overschrijding 

aanbestedingsnorm 

 

    Voor kennisgeving aangenomen. Brief 

doorsturen naar de raad. 

 

 

 3.5 Collegememo : Toevoegen samenwerking sociaal 

domein Leidse regio aan onderzoek 

Twynstra Gudde 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

4  Stand van zaken Sociaal Domein  

Geen bijzonderheden. 

 4.1 Samen Leiderdorp - een goede basis (project anders organiseren welzijn & preventie) 

5  Huisvesting Statushouders  

Geen bijzonderheden. 

6  Regionale aangelegenheden 

Geen bijzonderheden. 

7  OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel : Addendum huurovereenkomst TenneT 
TSO BV 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 

overeenkomen van een 

addendum met TenneT TSO BV 

inzake de huur van het pand 

aan de Bospolder 11. Het 

addendum houdt in verlenging 

van de huurovereenkomst 

vanaf 1 januari 2019 tot uiterlijk 

1 oktober 2019, voor het geval 

de verkoop met Brasserie 

Groep per 1 januari 2019 nog 

niet is afgerond 

 

 

 7.2 Collegevoorstel : Addendum voor verlenging en 

wijziging van de 

Dienstverleningsovereenkomst 

Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen 

gemeenten en Holland Rijnland 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 

addendum voor verlenging en 
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wijziging van de 

Dienstverleningsovereenkomst 

Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen 

gemeenten en Holland Rijnland 

(bijlage 1). 

2. In te stemmen met het aan 

bovengenoemde 

dienstverleningsovereenkomst 

verbonden Besluit mandaat, 

volmacht en machtiging 

Holland Rijnland te verlengen 

(bijlage 2). 
3. De gemeenteraad  over de 

bovengenoemde besluiten te 
informeren. 

 

 7.3 Collegevoorstel : Algemene Plaatselijke Verordening 

Leiderdorp 2019 

 

  Collegebesluit  1. Kennis te nemen van 
bijgevoegde concept APV en 
deze accorderen om ter 
vaststelling aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 

 

 

 7.4 Collegevoorstel : Begroting jeugdhulp 2019  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met begroting 
jeugdhulp 2019 

 

 

 7.5 Collegevoorstel : Beroepschrift na afwijzing 

kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen 

 

  Collegebesluit : 1. Het beroep ongegrond 
verklaren en het bestreden 
besluit in stand laten. 

 

 

 7.6 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar/beroep inzake 

de bezwaren (bezwaarschrift met 

nummer 5.2018.0193) met betrekking 

tot omgevingsvergunning voor het 

aanpassen van een weg en 

weggedeelte (Laan van Ouderzorg 2). 

 

  Collegebesluit : Aangehouden.  

 

 7.7 Collegevoorstel : Ockenrode 6 beslissing op bezwaar  
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omgevingsvergunning 

  Collegebesluit : 1. In overeenstemming met het 

advies van de Regionale 

commissie bezwaarschriften het 

bezwaar ongegrond te 

verklaren en het bestreden 

besluit van 20 maart 2018 in 

stand te houden onder 

aanpassing van de motivering. 

 

 

 7.8 Collegevoorstel : Samenwerkingsagenda gemeenten en 

Zorg en Zekerheid ‘Versterking GGz-

infrastructuur in Holland Rijnland 

(2018-2022) 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 

‘Samenwerkingsagenda 

gemeenten en Zorg en 

Zekerheid 2018 – 2022’ met 

daarin afspraken over het 

verbeteren van de lokale en 

regionale sociale GGZ-

infrastructuur. 

 

 

 7.9 Collegevoorstel : Definitief vaststellen subsidie 2017 

Kwadraad 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met regionale 
bijdrage 2019 van €6.782.aan 
Bereikbaarheid Buiten 
Kantooruren 

2. Instemmen met een bijdrage 
2019  van € 3.752 aan het 
Meewegen bij een Tijdelijk 
huisverbod  van Kwadraad. 

3. Instemmen met regionale 
bijdrage 2019 van € 8.000,- aan 
uitvoering Tijdelijk huisverbod 

 

 

 7.10 Collegevoorstel : Herziening besluit afwijzen subsidie 

2019 Vluchtelingenwerk 

 

  Collegebesluit : 1. Het besluit op het 
subsidieverzoek van Stichting 
Vluchtelingenwerk voor 2019 
d.d. 14 augustus 2018 te 
herzien. 
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2. Aan Stichting 
Vluchtelingenwerk  voor 2019 
een subsidie toe te kennen van 
€16.065,- voor het bieden van 
juridische begeleiding bij 
gezinshereniging. 

 

 7.11 Collegevoorstel : Jachtrecht Boterhuispolder  

  Collegebesluit : 1. Het jachtrecht voor het in de te 

sluiten overeenkomst begrepen 

gronden voor een periode van 

zes jaar te verhuren aan de 

Wildbeheereenheid Ade.  

 

 

 7.12 Collegevoorstel : Prestatieafspraken 2019 met Rijnhart 

Wonen en Woonzorg Nederland 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 

prestatieafspraken voor 2019 

met Rijnhart Wonen( bijlage 1). 

2. De prestatieafspraken voor 

2018 -2023 met Woonzorg 

Nederland te continueren 

(bijlage 2). 

3. In te stemmen met brief aan 

Ymere (bijlage 3). 

4. In te stemmen met bijdrage van 

€ 20.000,- voor 

doorstroommakelaar ter 

bevordering van de 

doorstroming met name van 

senioren. 

 

 

 7.13 Collegevoorstel : Principebesluit verlenen van 

planologische medewerking 

transformatie voormalig gemaal 

Tollenearsingel 35A naar een woning 

 

  Collegebesluit : 1. In principe planologische 
medewerking te verlenen aan 
de transformatie van het 
voormalig gemaal 
Tollenaersingel 35A naar een 
woning conform het ingediende 
schetsontwerp (bijlage 1). 

2. Met de verzoeker een 
overeenkomst (bijlage 3) te 
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sluiten in verband met het 
afdekken van planschade en het 
kostenverhaal in het geval van 
herplant voor de mogelijke kap 
van de kronkelwilg. 

 

 7.14 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag 2019 Kwadraad  

  Collegebesluit : 1. Het subsidiebedrag van € 
325.417,- definitief toe te 
kennen aan Kwadraad voor de 
personele inzet in het  JGT en 
het STL. 

2. Het bedrag van € 758,- voor 
tolk- en vertaaldienst terug te 
vorderen van Kwadraad 

 

 

 7.15 Collegevoorstel : Vaststellen subsidieprogramma 2019  

  Collegebesluit : 1. Het college besluit akkoord te 

gaan met het 

subsidieprogramma 2019 

 

 

8  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
E.M.M.A. Rijnders     L.M. Driessen- Jansen   

    


