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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 8 januari 2019 
TIJDSTIP  : 09.30 uur 
 
 
 

 

OpenbareBesluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
A.M. Beekhuizen Wethouder 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk 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 18-12- 2018 
De openbare besluitenlijst dd 18 december 2018 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 2 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

                           

4  Stand van zaken Sociaal Domein  
 

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

Wethouder Beekhuizen licht de stand van zaken toe. Incluzio Leiderdorp is op 7 januari 
officieel van start gegaan. 

5  Huisvesting Statushouders 
Geen bijzonderheden 
 

6  Regionale aangelegenheden 
Wethouder Binnendijk praat het college bij over lopende zaken. 

7  OPENBARE BESLUITEN 
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 7.1 Collegevoorstel : Herziening portefeuilleverdeling als 
gevolg van wijziging in samenstelling 
college, regelen onderlinge vervanging 
wethouders en vervanging 
burgemeester 

 

  Collegebesluit : 1. De portefeuilleverdeling voor 
de collegeperiode vanaf 18 
december 2018 t/m 2022 vast 
te stellen. 

2.  Aan te wijzen als 3e loco-
burgemeester de heer D.C.W. 
Binnendijk. 

3. a. Aan te wijzen als de 
vervanger van mevrouw A.M. 
Beekhuizen-Wesseling, de heer 
D.C.W. Binnendijk. 
b. Aan te wijzen als de 
vervanger van de heer D.C.W. 
Binnendijk, W.N.A. Joosten. 

4. Daar waar voormalig 
wethouder Gardeniers als 
vertegenwoordiger deelnam in 
de gemeenschappelijke 
regelingen waaraan Leiderdorp 
deelneemt, te vervangen door 
wethouder Binnendijk. 

 

   
 7.2 Collegevoorstel : Afwikkeling Wet Herverdeling Wegen. 

Overdracht/verhuur voormalige 

Provinciale gronden 

 

  Collegebesluit : 1. De gebruikers/voormalige 
huurders van de Provincie tot  
juli 2019 de mogelijkheid 
bieden tot aankoop van de in 
totaal 43 grondstroken; 

2. Koopsom in afwijking van de 
grondprijsnota éénmalig vast te 
stellen op 5 maal de jaarlijkse 
precario/huurkosten; 

3. De kosten van de notariële 
overdracht voor rekening van 
de gemeente te laten komen; 

4. Het verschil tussen de 
opbrengst en de 
overdrachtskosten te dekken 
uit overige opbrengsten 
verkoop snippergroen; 

5. De gebruikers/huurders die 
geen gebruik maken van de 
mogelijkheid tot aankoop een 
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huurovereenkomst aan te 
bieden gelijkwaardig aan de 
gebruik/huurovereenkomst met 
de Provincie, met die beperking 
dat het voortduren van de 
huurovereenkomst wordt 
heroverwogen bij 
eigendomsoverdracht van de 
aangrenzende woning; 

6. De Hoofdstraat 100 waar 2 
meerpaaltjes zijn geplaatst 
betreft een precario-situatie en 
de Hoofdstraat 144 en 154 met 
terrasinrichting betreft een 
huursituatie. Er wordt geen 
koopovereenkomst 
aangeboden, omdat verkoop 
strijdig is met het grondbeleid. 
Hier wordt de huidige 
huursituatie gerespecteerd 
echter dient opzegging volgens 
algemeen huurrecht te worden 
overwogen.  

 

 7.3 Collegevoorstel : Ter inzage ontwerp-bestemmingsplan 

'Hoofdstraat 213-219' ex artikel 3.8 
Wro 

 

  Collegebesluit : 1. Het ontwerp-bestemmingsplan 
‘Hoofdstraat 213-219’’ ter 
inzage te leggen ex artikel 3.8 
Wro. 

 

 

 7.4 Collegevoorstel : Ter inzage ontwerp-bestemmingsplan 

'Hoofdstraat Does Leiderdorp' ex 
artikel 3.8 Wro 

 

  Collegebesluit : 1. Het ontwerp-bestemmingsplan 
‘Hoofdstraat Does Leiderdorp’ 
ter inzage te leggen ex artikel 
3.8 Wro. 

 

 

 7.5 Collegevoorstel : Toestemming vissen rivierkreeft  

  Collegebesluit : 1. Tot en met december 2019 t te 
verlenen aan Cambaridae 
rivierkreeftvisserij om invasieve 
soorten rivierkreeft te vissen in 
de wateren van de 
Boterhuispolder en Houtkamp 
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8  Sluiting 
 

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


