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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 15 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 
H. Romeijn Gemeentesecretaris 
     
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 8-01- 2019 
De openbare besluitenlijst dd 8 januari 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 3 

 

    Het college heeft kennis genomen van 

de publicatie "Gemeente aan huis" 
week 3. 

 

 

4  Stand van zaken Sociaal Domein  

Wethouder Beekhuizen informeert het college dat vorige week bestuurlijk overleg 

heeft plaatsgevonden met de portefeuillehouders  jeugd in de Leidse regio met 

betrekking tot de aanbesteding van de jeugdzorg. In dit kader Vandaag zal overleg 

plaatsvinden met de aanbieders waarbij onder andere wordt ingegaan op het 
koersdocument en het zorglandschap. 

 

Wethouder Beekhuizen informeert het college dat in de Leidse regio participeert in de 
pilot "Weer thuis"  met betrekking tot maatschappelijke opvang. 
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 4.1 Samen Leiderdorp - een goede basis (project anders organiseren welzijn & preventi 
Geen bijzonderheden. 

5  Huisvesting Statushouders  
Geen bijzonderheden. 

6  Regionale aangelegenheden 

Wethouder Binnendijk informeert het college naar aanleiding van zijn gesprek met 
gedeputeerde Baljeu met betrekking tot regionale samenwerking in de Leidse regio. 

Wethouder Beekhuizen informeert het college dat in het kader van het onderzoek 

Twijnstra en Gudde inmiddels een gesprek heeft gehad met de gemeenteraad. In de 
stuurgroep zal het proces verder besproken worden. 

De gemeentesecretaris informeert het college over de agenda van het bestuur van 
Servicepunt71. Hierin zal onder andere over het project VRIS gesproken worden. 

 

7  OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 

beëindiging van een uitkering per 1 
oktober 2018 

 

  Collegebesluit : Aangehouden  

   
 7.2 Collegevoorstel : Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-

2023 Leidse regio 

 

  Collegebesluit : 1. de raad voor te stellen om in te 
stemmen met het Integraal 
Waterketenplan (IWKp) 2019-
2023, bestaande uit de 
Beleidsmodule, de 
Maatregelmodule en de module 
Financiën Gemeente 
Leiderdorp, voor de Leidse regio 
en de raad voor te stellen het 
IWKp 2019-2023 vast te stellen 
en met deze vaststelling het 
Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2016-2018 in te 
trekken. 

2. de raad voor te stellen om het 
beschikbaar stellen van 
structureel jaarlijks krediet van 
€ 98.475 en dit toevoegen aan 
volumekrediet 7210736 
'vervangingen gemalen’ met 
ingang van 1 januari 2019 en 
het investeringskrediet 
7210737 van € 175.000 vrij te 
laten vallen. 

3. de raad voor te stellen om het 
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vaststellen van de budget-
neutrale begrotingswijziging 
voor 2019, zoals deze is 
weergegeven bij punt 5, naar 
aanleiding van het 
geactualiseerde 
exploitatieoverzicht; Ook voor 
2020 en verder zijn de 
financiële consequenties 
budgetneutraal, deze zullen 
worden betrokken in de 
kadernota 2020-2023. 

4. de raad voor te stellen conform 
de Wet Milieubeheer artikel 
4.23 lid 2 het vastgestelde 
Integraal Waterketenplan 2019-
2023 toe te sturen aan 
Gedeputeerde Staten, het 
hoogheemraadschap van 
Rijnland en de minister van 
Infrastructuur en Milieu. 

5. de vaststelling van het integraal 
waterketenplan te publiceren in 
het Gemeente Aan Huis en het 
gedurende zes weken ter inzage 
te leggen. 

 

 7.3 Collegevoorstel : Principebesluit verlenen planologische 
medewerking uitbreiding dierenkliniek 
Van der Valk Boumanweg 50 

 

  Collegebesluit : 1. In principe planologische 
medewerking te verlenen aan 
de uitbreiding van de 
dierenkliniek op de locatie Van 
der Valk Boumanweg 50 
overeenkomstig de (op de basis 
van vooroverleg aanvraag) 
voorgestelde bouwmassa 
(bijlage 1). 

2. Met de initiatiefnemer een 
overeenkomst te sluiten ten 
behoeve van het verhalen van 
eventuele planschadekosten op 
de initiatiefnemer (bijlage 4). 

 

 

8  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
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H. Romeijn      L.M. Driessen- Jansen   
    


