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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 26 februari 2019 
TIJDSTIP  : 09.30 uur 
 
 
 

 

Concept 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 19-02- 2019 
De openbare besluitenlijst dd 19 februari 2019 is met inachtneming van een 
redactionele wijziging vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 9 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

                           

 3.2 Collegememo : Standpuntbepaling sportcafé en 
sportverkiezing 
Het college stemt in met de 
richtinggevende beleidsregels met 
betrekking tot het sportcafe en de 
sportverkiezing. 

 

 
 

4  Stand van zaken Sociaal Domein  
Wethouder Beekhuizen informeert het college naar aanleiding van het bestuurlijk 
overleg jeugd. 
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 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 over de voortgang van het onderzoek 
regionale samenwerking dat door het bureau Twijnstra en Gudde momenteel wordt 
uitgevoerd. De oplevering van het rapport zal binnenkort plaatsvinden. 
 

7  OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel : Aanpassing bekostigingssystematiek 
Regeling Toegang 
Peuteropvangvoorziening Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
wijzigen van de 
bekostigingssystematiek 
Regeling Toegang 
Peuteropvangvoorziening 
Leiderdorp 2017. 

2. Akkoord te gaan met het 
hanteren van de VNG 
adviestabel ouderbijdrage 
peuterwerk 2019 (zie bijlage 
1) vanaf 1 april 2019. 

3. De middelen hiervoor te 
onttrekken uit het budget 
Vroegtijdse Educatie. 
 

 

   

 7.2 Collegevoorstel : Brief vanuit Holland Rijnland tbv 

ruimte voor grootschalige opwek 

duurzame energie 

 

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van de brief en 
bijlagen die vanuit Holland Rijnland 
aan PS wordt gestuurd ten behoeve 
van ruimte voor grootschalige 
opwek duurzame energie. 

2. de raad middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief hierover te 
informeren. 

 

 

 7.3 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen het 
opleggen van een waarschuwing in het 
kader van het schenden van de 
inlichtingenplicht Participatiewet 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren ongegrond te 

verklaren en het bestreden 

besluit van 2 september 2018 in 
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stand te laten. 

 

 7.4 Collegevoorstel : Huuraanpassing Splinterlaan 156  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met een 
wijziging (allonge) in de 
huurovereenkomst Splinterlaan 
156 met betrekking tot de 
overeengekomen 
verlengingstermijn. De 
verlengtermijn zal na 30 april 
2020 niet vijf jaar bedragen (tot 
en met 30 april 2025), maar 2 
jaar en 2 maanden, (tot en met 
30 juni 2022). 

2. de huisvestingssubsidie 
Ouderenwelzijn in te zetten om 
de verlenging mee te 
bekostigen.  

 

 

      

 7.5 Collegevoorstel : Verklaring van geen bedenking - 
vervanging woning Achthovenerweg 
58a 

 

  Collegebesluit : 1. Stelt de raad voor om een 
verklaring van geen bedenking 
af te geven voor de 
vervangende woning aan de 
Achthovenerweg 58a. 

 

      

 7.6 Collegevoorstel : Aanvullend krediet herinrichting Milieu 
Educatief Centrum Leiderdorp (MEC) 

 

  Collegebesluit : 

 

Het College besluit in afwijking tot het 
ambtelijk advies tot een lager bedrag. 

1. € 15.000 aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen voor de 
aanpassingen aan het MEC . 

2.  
              De raad in de eerste  

Bestuursrapportage 2019 voor 
te stellen het aanvullend 
krediet beschikbaar te stellen 
en tevens de kapitaallasten 
(€1.650,- voor 10 jaar) te 
melden in de eerste 
Bestuursrapportage 2019. 

 

 

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


