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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 22 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 15-01- 2019 
De openbare besluitenlijst dd 15 januari 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 4 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

                           

 3.2 Collegememo : Verslag Ondernemersoverleg 20 
november 2018 

Het college heeft kennisgenomen van 

het verslag van het 

ondernemersoverleg dd 20 november 
2018. 

 

 

 
 
 3.3 Collegememo : Waterwoningen in Leiderdorp  

Het college stemt in met de reactie op 
het verzoek om waterwoningen in te 
realiseren. Het college ziet hiervoor 
binnen Leiderdorp geen 
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mogelijkheden  
 

4  Stand van zaken Sociaal Domein  
Geen bijzonderheden. 

 

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

 

5  Huisvesting Statushouders  
Geen bijzonderheden. 

 

6  Regionale aangelegenheden 

Wethouder Binnendijk informeert het college naar aanleiding van de vergadering dd 17 
januari 2019 van het bestuur van het Servicepunt71. 

 

7  OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel : Aanpassen huurprijs Bloemerd 1d 
(kinderopvang) 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met een 
huurprijsverlaging  vanaf 1 
januari 2019 voor het pand aan 
Bloemerd 1d (bedrijfsruimte 
230a ), dat voor de periode 1 
januari 2015 tot en met  31 
december 2020 is verhuurd aan 
kinderopvangorganisatie 
Smallsteps 

2. Daartoe met Smallsteps 
contractueel het volgende 
aanvullend overeen te komen: 
de verlenging te verkorten van 5 
naar 1 jaar en de opzegtermijn 
aan te passen van 3 naar 6 
maanden.  

3. De minderinkomsten (zo nodig)          
mee te nemen in de 1e 
bestuursrapportage 2019. 

 

   
 7.2 Collegevoorstel : Aanvullend krediet verhuiscarrousel 

Sterrentuin 

 

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad voor te stellen: 

a. € 600.000 aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen voor het 
transformeren van Sociaal 
cultureel centrum de 
Sterrentuin naar een Centrum 
voor ondersteuning, welzijn en 
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kennis, cultuur en educatie. 

b. de reeds gemaakte advies- en 
projectmanagementkosten voor 
de renovatie en herindeling van 
de Werf over te hevelen naar 
het krediet Sterrentuin. 

c. het volledige krediet aanpassing 
Werf -€ 550.000- in te zetten als 
dekking voor het krediet 
Sterrentuin. 

d. de nieuwe kapitaallasten van 
het krediet Verhuiscarrousel 
Sterrentuin voor 25 jaar te 
verwerken in de begroting 
vanaf 2021. 

2. Voor de inrichting, ICT en 
verhuizingen vast te houden aan 
het bedrag -€ 285.000- dat de 
gemeenteraad bereid is hiervoor uit 
de reserve sociaal domein in te 
zetten. 

 

 7.3 Collegevoorstel : Afwijzen subsidieaanvraag kerstafette 
2018 

 

  Collegebesluit : 1. Het subsidieverzoek van 
Sportfondsen, namens de 
organisatie van de Kerstafette, voor 
€ 2.500,- ten behoeve van het 
dekken van het gat in de begroting 
van de Kerstafette 2018 niet toe te 
kennen. 

 

 

 
 

7.4 Collegevoorstel : BoB 071 borrel bij Brasserie Park  

  Collegebesluit : Overeenkomstig het advies van de 
Regionale Commissie Bezwaarschriften 
de bezwaren gegrond te verklaren en 
het bestreden besluit van 27 juni 2018 
te herroepen. 

 

      

 7.5 Collegevoorstel : Ledenraadpleging VNG over cao 
afspraken Wnra 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de omzetting 

van de inhoud van de CAR-UWO 

naar die van de Cao Gemeenten en 
de overige door de VNG met de 

vakbonden gemaakte afspraken. 

2. De volgende toelichting aan de VNG 
kenbaar te maken:  
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a. Akkoord met het tijdelijk 

aanhouden van het 

verplichte lokale overleg 
met de vakbonden, onder 

de voorwaarde dat het een 

overgangsperiode van een 
jaar betreft. 

b. Vooralsnog niet akkoord 

met de werkgeversbijdrage. 

Een akkoord over de 

transitievergoeding en over 

de werkgeversbijdrage 

dient aan een 

gecombineerde 

ledenraadpleging te worden 

       onderworpen. 

3. de Werkgeverscommissie Griffie te 

verzoeken de besluiten onder 1 en 
2 over te nemen voor de 

medewerkers van de Griffie, zodat 

wanneer de instemmingen 
gelijkluidend zijn er sprake is van 

één advies van de gemeente 

Leiderdorp. 
4. de bijgaande brief aan de 

werkgeverscommissie vast te 

stellen. 
5. de inhoud van besluit 1 en 2 ter 

kennis te brengen aan de VNG. 
 

      

 7.6 Collegevoorstel : Organisatieplan Regionale 
Informatievoorziening  

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 

Organisatieplan Regionale 

Informatievoorziening – versie 

1.4 en daarmee met: 

a. de doelstellingen, missie en 

visie van de regionale i-

organisatie; 

b. het kostenverdeelmodel van de 

regionale i-organisatie; 

c. het uitgangspunt dat het 

kostenniveau van de reguliere 

dienstverlening van de totale 

regionale i-organisatie (Groep 1 

t/m 3) past binnen de huidige 
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beschikbare middelen van de 

vijf deelnemende organisaties; 

d. de uitwerking van het 

kostenverdeelmodel en het 

kostenniveau voor Groep 1 voor 

de eindsituatie. 

2. Bij de uitwerking van de Groepen 2 

en 3 het kostenniveau van de 

reguliere dienstverlening van de 

totale regionale i-organisatie 

taakstellend binnen de huidige 

beschikbare middelen van de vijf 

deelnemende organisaties in te 

passen. 

3. Het kostenniveau bij aanvang van 

de dienstverlening door Groep 1 op 

1 juli 2019 op het niveau van de 

beschikbare middelen voor Groep 1 

te houden en daar de invulling van 

de dienstverlening op aan te passen 

door een aantal nieuwe functies 

nog niet in te vullen.  

4. Op grond van het Organisatieplan 

Regionale Informatievoorziening  

de wijziging van de organisatie van 

de gemeente als gevolg van de 

overgang van taken van Groep 1, 

vast te stellen. 

5. Het Sociaal plan voor de vorming 

van de Regionale i-organisatie vast 

te stellen. 

6. De gemeentelijke bijdragen  voor 

de generieke i-dienstverlening van 

Groep 1 m.i.v.  1 juli 2019 vast te 

stellen op respectievelijk €117.312 

voor 2019, €223.626 voor 2020, 

€223.626 voor 2021 en €223.626 

voor 2022 en de hieraan 

gerelateerde begrotingswijziging 

voor 2019 en het meerjarenbeeld  

te verwerken bij de eerste 

bestuursrapportage 2019. 

7. De gemeentelijke bijdragen  voor 

de transitiekosten en de 

organisatieontwikkelingskosten 
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vast te stellen op respectievelijk 

€20.329 voor 2019 en €8.028 voor 

2020 en de hieraan gerelateerde 

begrotingswijziging voor 2019 en 

het meerjarenbeeld  te verwerken 

bij de eerste bestuursrapportage 

2019. 

 
      

 7.7 Collegevoorstel : Regiovisie Huiselijk Geweld vaststellen 
(def) 

 

  Collegebesluit : 1. De regiovisie Hollands Midden 
voor de aanpak en bestrijding 
van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 2019-2023 
vast te stellen; 

2. De regiovisie aan de raad ter 
vaststelling voor te leggen. 

 

 

      

 7.8 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag stichting 'Leiden 
helpt' 2019 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidieaanvraag van 
stichting ‘Leiden helpt’ van 
€5.000,-  af te wijzen. 

 

 

      

 

8  Sluiting 
 

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


