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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 18-12-2018 
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 
W. van Poelgeest 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 11-12-2018 

De openbare besluitenlijst dd 11 dec ember 2018 is vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 51 

 

    Het college heeft kennisgenomen 

van de publicatie "Gemeente aan 

huis" week 51 

 

                              

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
december 2018 

 

    Voor kennisgeving aangenomen. 
Graag aandacht voor informatieavond 
Jeugdhulp in februari 2019 die wel is 
afgesproken maar niet in de planning 
is opgenomen. 

 

 

4  Stand van zaken Sociaal Domein  

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

Wethouder Beekhuizen licht de laatste stand van zaken met betrekking tot start 

Incluzio Leiderdorp per 1 januari 2019 toe. 

5  Huisvesting Statushouders  

Geen bijzonderheden. 

6  Regionale aangelegenheden 

Geen bijzonderheden. 

7  OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel : Aanwijzing verbod rondom rietgedekte 
woningen 

 

  Collegebesluit : Aan het besluit van 6 november 2018 

waarbij gebieden zijn aangewezen waar 

een verbod geldt om 

consumentenvuurwerk te bezigen 

tijdens de jaarwisseling 2018/2019 toe 
te voegen: 

e. binnen een afstand van 250 meter 

van rietgedekte woningen, met 

uitzondering van het afsteken van 

zogenaamd laag 

consumentenvuurwerk, dat op een 

afstand van minimaal 30 meter alleen 

mag worden afgestoken indien dat 

vuurwerk niet verder dan 10 m van de 
afsteekplaats ontbrandt. 

 

 

 7.2 Collegevoorstel : Aanvulling Organisatiebesluit m.b.t. 

Functionaris Gegevensbescherming 

 

  Collegebesluit : 1. Het ‘Organisatiebesluit 
Leiderdorp’ te wijzigen als 
gevolg van de inwerkingtreding 
van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en 
de Functionaris 
Gegevensbescherming als 
functie toe te voegen. 

 

 

 7.3 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar tegen het besluit 

verlenen omgevingsvergunning voor 

de verbouw en gebruik Hoofdstraat 
214 

 

  Collegebesluit  1. Overeenkomstig het advies van 
de Regionale commissie 
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bezwaarschriften het bezwaar  
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit van 11 juli 
2018 in stand te houden. 

 

 7.4 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 : 1. Overeenkomstig het advies van 
de Regionale commissie 
bezwaarschriften de bezwaren 
niet-ontvankelijk te verklaren 
en het bestreden besluit van 29 
november 2017 in stand te 
laten. 

 

 

 7.5 Collegevoorstel : Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Leiderdorp 2019 

 

  Collegebesluit : 1. Het besluit maatschappelijke 
ondersteuning Leiderdorp 2019 
vast te stellen. 

 

 

 7.6 Collegevoorstel : Collegeadvies Wijk GGZ'er  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 

inhuren van een Wijk GGZ’er bij 

GGZ Rivierduinen en de 

opdrachtomschrijving in bijlage 

3. 

2. Aan GGZ Rivierduinen een 

bedrag van € 50.086,08 toe te 

kennen (€ 20.000,- subsidie van 

Zon Mw en € 30.086,08 

gemeentelijke bijdrage) voor de 

inzet van de Wijk GGZ’er voor 

16 uur per week in de periode 

van 1-1-2019 t/m 31-8-2019. 

3. Stichting Lumen, organisatie 

voor ervaringsdeskundigheid, 

achteraf d.m.v. facturering voor 

hun bijdrage aan het project te 

betalen waarbij uitgegaan 

wordt van een uurtarief van € 
27,-. 
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 7.7 Collegevoorstel : Concept-Huisvestingsverordening 
Holland Rijnland 2019 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord met raadsvoorstel om 
in te stemmen met de concept-
Huisvestingsverordening 
Holland Rijnland 2019 

 

 

 7.8 Collegevoorstel : Mandaat uitvoering Bbz en Ioaz  

  Collegebesluit : 1. Het college van burgemeester 
en wethouders van de 
gemeente Rotterdam met 
ingang van 1 januari 2019 
mandaat te verlenen voor de 
uitvoering van het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen 
(Bbz 2004), de Wet 
inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (Ioaz) en 
de met deze regelingen 
samenhangende 
dienstverlening aan 
zelfstandigen, met inbegrip van 
de uitvoering van onderdelen 
van de Participatiewet en de 
Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening, waarbij 
ondermandaat is toegestaan. 

2. Het aan het college van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente Leiden 
verleende mandaat voor de 
uitvoering van de onder punt 1 
genoemde wetten en 
dienstverlening per 1 januari 
2019 in te trekken. 

3. Het mandaatregister van de 
gemeente Leiderdorp 
overeenkomstig aan te passen. 

 

 

 7.9 Collegevoorstel : Rookvrije generatie  

  Collegebesluit : 1. Aan te sluiten bij de Alliantie 
Nederland Rookvrij!. 

2. Sportief Advies opdracht te 
geven voor uitvoering van de 
Rookvrije Generatie in 
Leiderdorp voor een bedrag van 
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8840,62,- excl BTW. 

3. Alle formele speelplekken in 
Leiderdorp voorzien van 
bordjes/stoeptegels van de 
Rookvrije Generatie. 

 

 7.10 Collegevoorstel : Advies subsidie 2019 Stichting Leergeld  

  Collegebesluit : 1. De subsidieaanvraag van Stichting 
Leergeld voor 2019 van €17.279,- af 
te wijzen.  

2. Akkoord te gaan met het 
verstrekken van een subsidie aan 
Stichting Leergeld van €10.000,- 
voor 2019. 

 

 

 7.11 Collegevoorstel : Subsidie Collectieve Preventie GGZ 
Rivierduinen en subsidie Lumen 2019 

 

  Collegebesluit : 1. Besluit voor het jaar 2019 een 
subsidie van €30.000,- toe te 
kennen aan stichting Lumen en 
GGZ Rivierduinen voor de 
activiteiten van de organisaties 
gericht op preventie en 
ervaringsdeskundigheid. 

 

 

 7.12 Collegevoorstel : Subsidie Floreokids 2019  

  Collegebesluit : 1. De systematiek van de VNG 
Adviestabel Ouderbijdrage 
Peuteropvang 2019 (bijlage 1) 
per 1 april te hanteren voor het 
berekenen van de 
ouderbijdrage voor het gebruik 
van Voorschoolse Educatie. 

2. FloreoKids ten behoeve van 
Voorschoolse Educatie een 
voorlopige maximale subsidie 
toe te kennen van €129.800,- 
voor 2019. 

3. De voorlopige toegekende 
subsidie van 2019 af te rekenen 
op het daadwerkelijk aantal 
afgenomen VE-uren en de door 
FloreoKids ontvangen 
ouderbijdrage. 

4. Geen subsidie te verlenen voor 
Intensivering van de 
samenwerking tussen JES 
Rijnland en FloreoKids  m.b.t. 
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ouderparticipatie. 
 

 7.13 Collegevoorstel : Subsidie JES Rijnland 2019  

  Collegebesluit : 1. Akkoord met raadsvoorstel om 
in te stemmen met de concept-
Huisvestingsverordening 
Holland Rijnland 2019 

 

 

 7.14 Collegevoorstel : Subsidie Voorschoolse Educatie (VE) 
Smallsteps 2019 

 

  Collegebesluit : 1. De systematiek van de VNG 
Adviestabel Ouderbijdrage 
Peuteropvang 2019 (bijlage 1) 
te continueren voor het 
berekenen van de 
ouderbijdrage voor het gebruik 
van Voorschoolse Educatie. 

2. Smallsteps ten behoeve van 
Voorschoolse Educatie een 
voorlopige maximale subsidie 
toe te kennen van €39.390,- 
voor 2019. 

3. De voorlopige toegekende 
subsidie van 2019 af te rekenen 
op het daadwerkelijk aantal 
afgenomen VE-uren en de door 
Smallsteps ontvangen 
ouderbijdrage. 

 

 

 7.15 Collegevoorstel : Tegemoetkoming SCw 
transitievergoeding 

 

  Collegebesluit : 1. Stichting Sociaal Cultureel werk 
Leiderdorp met een 
aanvullende subsidie van € 
57.500 tegemoet te komen. 

 

 

 7.16 Collegevoorstel : Toekennen jongerenwaardering 2019  

  Collegebesluit : Geheime besluiten 
Akkoord 

 

 

 7.17 Collegevoorstel : Toekennen subsidiebedrag Halt 2019  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
verstrekken van het 
aangevraagde subsidiebedrag 
van €8.415,- voor het jaar 2019 
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 7.18 Collegevoorstel : Vaststelling subsidie BplusC 2017, 
aanvraag subsidie BplusC 2019 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2017 aan BplusC 
conform verlening vast te stellen op 
€ 432.700,-. 

2. BplusC voor 2019 een  
productsubsidie van € 386.096 te 
verlenen, waarvan € 315.275 voor 
uitvoering van de 
Uitvoeringsovereenkomst en 
€ 70.812 voor huisvesting. 

 

 

 7.19 Collegevoorstel : Verkoop grondstrook Charlotte de 
Bourbonstraat 11 

 

  Collegebesluit : 1. verkopen van ca. 12m2 grond 
gelegen aan de voorzijde 
woning Charlotte de 
Bourbonstraat 11 

 

 

 

8  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 

W. van Poelgeest     L.M. Driessen- Jansen   
   


