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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 12 maart 2019 
TIJDSTIP  : 9.30 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 5 maart 2019 
De openbare besluitenlijst dd 5 maart 2019 is met inachtneming van redactionele 
wijzigingen vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 11 

 

                             Het college heeft kennisgenomen van de publicatie "Gemeente aan huis" week 11.  

 
 3.2 Collegememo : Analyse van de cijfers van 

parkeermeting Leiden 2018 
Het college heeft kennisgenomen van 
de analyse parkeermeting Leiden 
2018. Het college verzoekt de analyse 
ook aan de gemeenteraad ter 
informatie aan te bieden. 
 

 

 
 

 3.3 Collegememo : BUIG-budget en vangnetregeling 
Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad m.b.t.  het BUIG-
budget en de vangnetregeling 2018. 
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 3.4 Collegememo : NL doet 2019 
Het college zal ook dit jaar deelnemen 
aan NL doet op vrijdag 15 en zaterdag 
16 maart. 

 

 3.5 Collegememo : Procesvoorstel ontwikkelen 
gebiedsvisie hoek Simon Smitweg-
Hoogmadeseweg milieustraatzijde 
Het college stemt in met het 
procesvoorstel tot het ontwikkelen 
van een gebiedsvisie milieustraatzijde 
hoek Simon Smitweg - 
Hoogmadeseweg. 

 

 3.6 Collegememo : Verkenning terras Hollandsche Tuyn 
Het college heeft kennisgenomen van 
de verkenning om het terras 
Hollandsche Tuyn uit te breiden. Het is 
in principe mogelijk om binnen 
voorwaarden een terras te realiseren. 
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4.1 

Stand van zaken Sociaal Domein  
In het college heeft afstemming plaatsgevonden met betrekking tot de 
maatschappelijke opvang en het hiervoor afgesloten convenant. Wethouder 
Beekhuizen informeert het college dat Rijnhart wonen onlangs geen mogelijkheden zag 
om een woning beschikbaar te stellen voor crisisopvang. De betrokken wethouders 
willen met betrekking tot maatschappelijke opvang komen tot collegiale afstemming.  
 
Samen Leiderdorp - een goede basis (project anders organiseren welzijn & preventie) 
Wethouder Beekhuizen informeert het college dat: 
- Volgende week zal Incluzio zich door middel van een huis aan huisbericht zich aan de 
inwoners van Leiderdorp voor stellen.  
- Bestuurlijk overleg met Incluzio Leiderdorp heeft plaatsgevonden. Er zijn geen 
bijzonderheden te melden. De start van Incluzio is goed verlopen. 

5  Huisvesting Statushouders  
Geen bijzonderheden. 

6  Regionale aangelegenheden 
Geen bijzonderheden. 

7  OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel : Uitbreiding opdracht Incluzio - 
facilitair/sociaal beheer 

 

  Collegebesluit : 1. De opdracht aan Incluzio Leiderdorp 
uit te breiden met het facilitair/sociaal 
beheer van 
de accommodaties Sterrentuin (Van 
Diepeningenlaan 110), Dwars 
(Bloemerd 1c/d) en 
Splinterlaan 156 
2. Voor 2019 een bedrag van € 47.977 
toe te voegen aan het budget voor de 
welzijnsopdracht, waarvoor de dekking 
komt uit de exploitatiebegroting van de 

 



 

3 

Sterrentuin 
3. Voor 2020 t/m 2023 een bedrag van 
€ 42.588 per jaar (nog te indexeren per 1-1-

2020) toe te 
voegen aan het budget voor de 
welzijnsopdracht, waarvoor de dekking 
komt uit de 
exploitatiebegroting van de Sterrentuin 

   
 7.2 Collegevoorstel : Uitbreiding opdracht Incluzio - VWN  

  Collegebesluit : 1. De opdracht van Incluzio uit te 
breiden met begeleiding van 
statushouders bij 
huisvesting. 
2. De opdracht van Incluzio uit te 
breiden met het bieden van informatie 
en advies 
aan statushouders. 

 

 

8  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 

H. Romeijn       L.M. Driessen- Jansen   

   


