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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 19 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 12 maart 2019 
De openbare besluitenlijst dd 12 maart 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week  12 

 

                             Voor kennisgeving aangenomen. 

 
4  Stand van zaken Sociaal Domein  

 

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

5  Huisvesting Statushouders  
Geen bijzonderheden. 

6  Regionale aangelegenheden 
 

 6.1 Het college heeft kennis genomen van de concept reactie namens de Leidse regio op 
de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

7  OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel :  Meedoen met 'Weer Thuis  
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  Collegebesluit : 1. Besluit deel te nemen aan het 
actieprogramma ‘Weer Thuis’ 
bestaande uit: 
- een pilot op het niveau van de Leidse 
regio; 
- een pilot in de gemeenten Leiderdorp 
en Zoeterwoude. 

 

   
 7.2 Collegevoorstel : Gunning aanschaf shovel  

  Collegebesluit : 1. Overgaan tot aanschaf van een 
shovel (wiellader) van leverancier Voets 
Tractoren & 
Werktuigen B.V. voor € 56.206,- 

 

 

 7.3 Collegevoorstel : Gunning werkzaamheden A3 609 2019 
"herinrichten Vossiuslaan in 
Leiderdorp" 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan: 
1. met de opdrachtverstrekking voor de 
herinrichting van de Vossiuslaan aan de 
laagste 
inschrijver aannemersbedrijf Van 
Egmond Wegenbouw B.V. 
2. het RT Samen Infra te mandateren 
alle ‘deel-‘opdrachten binnen dit 
overeenkomst 
te verstrekken. 

 

 

 7.4 Collegevoorstel : Intentieverklaring Schooldakrevolutie 
Holland Rijnland 

 

  Collegebesluit : 1. Deel te nemen aan de 
Intentieverklaring Schooldakrevolutie 
Holland Rijnland; 
2. De gemeenteraad te informeren via 
bijgevoegde raadsbrief. 

 

      

 7.5 Collegevoorstel : Werkkostenregeling 2018 en 2019  

  Collegebesluit : 1. De arbeidsvoorwaarden (personele 
vergoedingen en verstrekkingen) zoals 
opgenomen in bijlage 1 voor de 
ambtenaren van de gemeente 
Leiderdorp aan te 
wijzen als eindheffingsbestanddeel 
onder de werkkostenregeling en ten 
laste te 
brengen van de beschikbare vrije ruimte 
met ingang van 2018; 
2. De arbeidsvoorwaarden (personele 
vergoedingen en verstrekkingen) zoals 
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opgenomen in bijlage 2 voor de 
ambtenaren van de gemeente 
Leiderdorp aan te 
wijzen als gerichte vrijstelling en 
nihilwaardering en deze niet ten laste te 
brengen 
van de beschikbare vrije ruimte van de 
werkkostenregeling met ingang van 
2018; 
3. De werkgeverscommissie te 
verzoeken de bij besluit 1 en 2 
opgenomen 
arbeidsvoorwaarden overeenkomstig 
aan te wijzen voor de medewerkers van 
de 
griffie. 

      

 

8  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 

H. Romeijn       L.M. Driessen- Jansen   
   


