
 

1 

 
VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   
DATUM : 5 februari 2019 
TIJDSTIP
  

: 09.30 uur 

 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
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: 
 

 

S. van Noorloos Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 29-01- 2019 
De openbare besluitenlijst dd 29 januari 2019 is met inachtneming van redactionele 

wijziging vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 6 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

                           

 3.2 Collegememo : Verbreding A4. Bestuurlijke reactie 
op Nota Reikwijdte en detailniveau. 
Het college besluit conform het 

concept bestuurlijke reactie op de 

Notitie Reikwijdte en detailniveau. 

 

  

 3.3 Collegememo : Projectopdracht Bibob 
Het college heeft kennisgenomen van 

de projectopdracht Bibob 

(Bevordering 
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integriteitsbeoordelingen openbaar 

bestuur). 

 
 

4  Stand van zaken Sociaal Domein  
Op maandag 4 februari jl. heeft een bijeenkomst van de aanbieders van jeugdzorg 

plaatsgevonden. Deze bijeenkomst is positief ervaren. 

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

5  Huisvesting Statushouders  
Geen bijzonderheden. 

6  Regionale aangelegenheden 
Het college heeft een schrijven ontvangen van het College van Gedeputeerde Staten 

met betrekking tot de regionale samenwerking in de Leidse regio. Het college zal deze 

brief met een oplegger ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad. 

Wethouder Beekhuizen informeert het college naar aanleiding het gesprek met de 

projectleider van Twijnstra en Gudde. Het voorstel van Twijnstra is inmiddels besproken 

in het presidium en akkoord bevonden. 

7  OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar/beroep inzake 
de bezwaren (bezwaarschrift met 
nummer 5.2018.1110) met betrekking 
tot de toewijzing van een 
gehandicaptenparkeerkaart voor de 
duur van 2 jaar. 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren ongegrond te 
verklaren en het bestreden 
besluit van 5 september 2018 in 
stand te laten. 

 

   

 7.2 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 

beëindiging van een uitkering per 1 

oktober 2018. 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren ongegrond 
verklaren en de bestreden 
beslissing in stand houden. 

 

 

 7.3 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen het 
niet volledig vrijstellen van de 
verplichtingen verbonden aan de 
uitkering en de verlaging van de 
uitkering met 40% vanaf 1 juli 2018. 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren ongegrond te 
verklaren en het bestreden 
besluiten 11 juli 2018 en 23 juli 
2018 in stand te laten. 
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 7.4 Collegevoorstel : Inhuur DZB voor groenonderhoud 
2019-2020. 

 

  Collegebesluit : Aangehouden.  

      

 7.5 Collegevoorstel 

 
 

: Laadpaal Scholeksterstraat.  

  Collegebesluit : 1. Het advies van de Regionale 
Commissie bezwaarschriften 
deels over te nemen. 

2. De bezwaren deels gegrond en 
deels ongegrond te verklaren 

3. Het verkeersbesluit in stand te 
laten onder aanpassing van de 
motivering 

 

      

 7.6 Collegevoorstel : Monumentensubsidie Kerklaan 13-14.  

  Collegebesluit : 1. De kosten voor de 

werkzaamheden bedragen € 

20.557,76 hiervan is het 

maximum bedrag van  €4.000,-- 

subsidiabel. 

 

      

 7.7 Collegevoorstel : Naamgeving verlengde stuk weg 
grenzend aan de Klaverweijdeweg in 
de gemeente Kaag en Braassem 
(Hoogmade). 

 

  Collegebesluit : 1. De naam Van Klaverweijdeweg 

toe te kennen aan het  stukje 

weg in het verlengde van de 

Van Klaverwijdeweg in 

Hoogmade (gemeente Kaag en 

Braassem) 

 

      

 7.8 Collegevoorstel : Niet aanwijzen als gemeentelijk 
monument Doeslaan 2-12/Hoofdstraat 
195, Doeslaan 24-30, Doeslaan 42, 
Doeslaan 46. 

 

  Collegebesluit : 1. Gelet op het advies van de 
monumentencommissie af te zien 
van het voornemen om de panden 
Doeslaan 24-30 (kadastraal bekend 
Leiderdorp sectie B 
perceelnummers 2417, 2418, 2419, 
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2420), Doeslaan 42 (Leiderdorp 
sectie B, perceelnummer 
2253),  Doeslaan 46 (Leiderdorp, 
sectie B, nummer 3651) almede 
Doeslaan 2-12/Hoofdstraat 195, 
(Leiderdorp sectie B, 
perceelnummers 3689, 3688, 3687, 
2524, 2522, 2521, 2481) aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. 

2. Belanghebbenden van dit besluit op 
de hoogte te stellen. 

 

8  Sluiting 
 

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


