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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 5 maart 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 26-02- 2019 
De openbare besluitenlijst dd 26 februari 2019 is met inachtneming van enkele 
redactionele wijzigingen vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 10 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

                           

 3.2 Collegememo : Collegememo Collegeplanning voor 
de raad versie februari 2019   
Het college heeft kennisgenomen van 
de collegeplanning. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Collegememo Kwartaalstatistiek 
Werk en Inkomen Q4 2018 
Het college heeft kennisgenomen van 
de kwartaalstatistiek Werk en 
Inkomen van het 4e kwartaal 2018. 

 

 

           3.4            Collegememo         :     Collegememo Stand van zaken motie 
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                                                                     13 PvdA D66  Jeugdgemeenteraad . 
                                                                      Het college heeft kennisgenomen van de 
                                                                      brief aan de gemeenteraad met betrekking 
                                                                      tot de jeugdgemeenteraad. 
 

           3.5            Collegememo         :     Collegememo Uitstellen beslissing 
                                                                     invoeren 'omgekeerd inzamelen' 
                                                                      Het college kan inhoudelijk instemmen 
                                                                      met het memo met betrekking tot het 
                                                                      omgekeerd inzamelen. Wethouder  
                                                                      Binnendijk is gemandateerd tot het doorvoeren 
                                                                      van enkele redactionele wijzigingen. 
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4.1 

Stand van zaken Sociaal Domein  
 
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 : Collegeadvies Concept collegeadvies 
n.a.v. aanpassingen door Joyce 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het voorstel tot 
instellen en aanleggen van een 
voetgangersoversteekplaats (VOP) in de 
Van Poelgeestlaan 
2. Hiertoe aangehecht verkeersbesluit 
ondertekenen 

 

   

 7.2 Collegevoorstel : Collegeadvies Evaluatie Participatiewet  

  Collegebesluit : 1. De evaluatie beleidsplan 
Participatiewet vast te stellen; 
2. De evaluatie ter informatie toe te 
sturen aan de raad en de raad via 
bijgevoegde brief te 
verzoeken input te leveren voor de 
nieuwe beleidsnota Participatiewet 
2019-2022. 

 

 

 7.3 Collegevoorstel : Collegeadvies Gemeenschappelijke 
regeling BSGR per 01-01-2020 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 
(BSGR) 2020, onder voorbehoud van 
toestemming van de raad; 
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2. de raad voorstellen om toestemming 
te verlenen voor het genoemde onder 
1. 

 

 7.4 Collegevoorstel : Collegeadvies Gunning 
werkzaamheden bestek 
Raamovereenkomst OFG 18-174-001 
“Herinrichting van fietspaden met 
betonnen platen in Leiderdorp” 

 

  Collegebesluit : 1. met de opdrachtverstrekking voor de 
herinrichting van de fietspaden aan de 
inschrijver 
Aannemersbedrijf Van Egmond 
Wegenbouw B.V. 
2. het RT Samen Infra te mandateren 
alle deel-opdrachten binnen dit 
overeenkomst 
te verstrekken. 
3. het RT Samen Infra te mandateren 
het raamovereenkomst na 2019 voor 
maximaal 3 
maal te verlengen steeds met 1 jaar. 

 

      

 7.5 Collegevoorstel : Collegeadvies Het bezwaarschrift 
gericht tegen de opgelegde 
arbeidsverplichting van 16 uur per 
week 

 

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift ongegrond 
verklaren. 

 

      

 7.6 Collegevoorstel : Collegeadvies Lokaal maatwerk 
toewijzing sociale huurwoningen 2019 
Rijnhart Wonen 

 

  Collegebesluit : In te stemmen met het toepassen van 
lokaal maatwerk door Rijnhart Wonen 
(RhW) bij de 
toewijzing van sociale huurwoningen 
met een huurprijs onder de 
liberalisatiegrens (€ 710,- 
in 2016) volgens de in het verzoek d.d. 
16 maart 2018 voorgestelde rangorde 
met als inzet 
om: 
1. 5 kleine woningen met lage huur ( 
max 424,44 euro) bij voorrang toe te 
wijzen aan 
jonge starters (onderscheiden in jonger 
dan 23 jaar met laag inkomen en 3 
woningen aan 
jongeren met iets hoger inkomen met 
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leeftijd max. 30 jaar) uit Leiderdorp. 
2. 10 voor ouderen passende woningen 
bij voorrang toe te wijzen aan lokale 
senioren ( 
ouder dan 55 jaar) uit Leiderdorp en 
Zoeterwoude waarbij tevens rekening 
wordt gehouden 
met de huurklasse en het inkomen van 
de gegadigde. 
3. 10 huurders in Leiderdorp en 
Zoeterwoude de kans te bieden om van 
hun te dure 
woning te verhuizen naar een passende 
betaalbare woning. 
4. de lokale beleidsruimte die overblijft 
tijdig in te zetten om de lokale 
doorstroom en 
passende bewoning binnen de sociale 
huur voorraad te bevorderen. 

      

 7.7 Collegevoorstel : Collegeadvies Prognosebrief 
jaarrekening 2018 

 

  Collegebesluit : 1. De prognosebrief jaarrekening 2018 
vast te stellen en ter kennis te brengen 
aan de 
Raad. 
2. de raad voor stellen om: 
- vooruitlopend op de aanbieding van 
de jaarrekening in te stemmen met 
bestemming 
van het voorlopige resultaat voor het 
aandeel van de budgetoverheveling van 
2018 
naar 2019; 
- de voorziening frictiekosten 
organisatievernieuwing in te stellen; 
- bijgaande begrotingswijziging inzake 
de budgetoverheveling vast te stellen. 

 

      

 7.8 Collegevoorstel : Collegeadvies Regionale ambities 
sociaal economisch profiel Leidse regio 

 

  Collegebesluit : 1. De ambities zoals geformuleerd in de 
“Notitie ambities t.b.v. Sociaal 
economisch 
profiel Leidse regio” vast te stellen als 
regionale ambities die ten grondslag 
liggen 
aan het sociaal economisch profiel van 
de Leidse regio. 
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 7.9 Collegevoorstel : Collegeadvies Vervanging 
archiefbescheiden mandaattaken 
Omgevingsdienst West-Holland 

 

  Collegebesluit : In te stemmen met het 
vervangingsbesluit mandaattaken 
Omgevingsdienst West-Holland 

 

 

8  Sluiting 
 

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


