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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 19 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: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 
1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 12-02- 2019 
De openbare besluitenlijst dd 12 februari 2019 is met inachtneming van een enkele 
redactionele wijziging vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 8 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

                           

 3.2 Collegememo : Beantwoording motie CDA 
ondersteuning mantelzorgers 
Het college stemt in met de 
beantwoording aan de gemeenteraad 
naar aanleiding van de aangenomen 
motie terzake ondersteuning 
mantelzorg. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Overzicht AED's in Leiderdorp - 
januari 2019 
Het college heeft kennis genomen van 
de beantwoording. Het college wil een 
voorstel ontvangen waarbij het 
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uitgangspunt is dat de gemeente in 
iedere wijk een bijdrage beschikbaar 
kan stellen voor de aanschaf van een 
AED. 

 
4  Stand van zaken Sociaal Domein  

De portefeuillehouders jeugd bespreken op vrijdag 22 februari 2019 de organisatie 
m.b.t. de toegang van de jeugdzorg. 
 

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

5  Huisvesting Statushouders  
Geen bijzonderheden. 
 

6  Regionale aangelegenheden 
Geen bijzonderheden. 

7  OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel : Gunning opdracht WMO - 
aanbesteding: woningaanpassingen en 
trapliften 

 

  Collegebesluit : 1.  De opdracht voor standaard 
woningaanpassingen en 
deuropeners te gunnen aan 
Meyra Wooncare. 

2.  De opdracht voor trapliften te 
gunnen aan Convertium. 

 

   

 7.2 Collegevoorstel : Aanwijzingsbesluit HEIT  

  Collegebesluit : 1. Akkoord gaan met het 
ondertekenen van ‘het 
aanwijsbesluit HEIT’(bijlage 1) 

 

 

 7.3 Collegevoorstel : Monumentensubsidie Hoofdstraat 75 
vaststelling 

 

  Collegebesluit : 1. De monumentensubsidie 
Hoofdstraat 75 vast te stellen 
op € 726,-- conform de 

               subsidiebeschikking. 

 

      

 7.4 Collegevoorstel : Vaststellen beheerplannen  

  Collegebesluit  1. De geactualiseerde 
beheerplannen 
kapitaalgoederen openbare 
ruimte voor de 
planperiode 2020-2029 vast te          
stellen, onder voorbehoud van 
het beschikbaar stellen 
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van voldoende middelen door 
de raad in de Kadernota 2020-
2023; 

2. De vervangingsinvesteringen 
volgend uit de beheerplannen 
te betrekken in het 
meerjareninvesteringsplan 
2020-2029 met ingang van de 
Programmabegroting 2020; 

3. De raad bij de kadernota 2020-
2023 voor te stellen een vijftal 
nieuwe voorzieningen in 
te stellen ten behoeve van 
groot onderhoud voor de 
domeinen Kunstwerken , 
Water, 
Straatmeubilair, Groen en 
Wegen en de voorziening IBOR 
op te heffen; 

4. De raad bij de kadernota 2020-
2023 voor te stellen het eind 
saldo van de voorziening 
IBOR, na dotatie aan de nieuwe 
voorzieningen, te storten in de 
bestemmingsreserve 
Integraal Beheer; 

5. De raad bij de kadernota 2020-
2023 voor te stellen een deel 
van de kapitaallasten 
voortvloeiend uit de 
beheerplannen te dekken uit de 
bestemmingsreserve Integraal 
Beheer voor een bedrag van € 
4.500.000; 

6. Het saldo van de budgettaire 
effecten, na inzet van de 
dekking vanuit de 
bestemmingsreserve Integraal        
Beheer, mee te nemen in 
de Kadernota      2020-2023. 

 

8  Sluiting 
 

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


