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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 18 juni 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 11 juni 2019 
De openbare besluitenlijst dd 11 juni 2019 is met inachtneming van enkele wijzigingen 
vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo : Beantwoording motie 12 
Minimabeleid 
Het college stemt in met de 
beantwoording van de motie met 
betrekking tot het minimabeleid. 

 

                                              

 3.2 Collegememo : Groot onderhoud Leiderdorpsebrug 
'Stierenbrug' 
Het college heeft kennis genomen van 
het memo met betrekking tot het 
groot onderhoud Leiderdorpsebrug 
"Stierenbrug". 
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 Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
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 : Collegememo - Raadsinformatiebrief 
s.v.z. samenwerking Leidse regio 

 

  

 4.1 Collegememo : Raadsinformatiebrief s.v.z. 
samenwerking Leidse regio 
College blikt positief terug op de 
collegeconferentie Leidse regio. Ook 
raadsconferentie Holland Rijnland is 
goed verlopen.  
 
Het college stemt in met de 
raadsinformatiebrief. 
 

 

 4.2 Collegememo : Ontwerp begroting 2020 en 
jaarrekening 2018 van de 
Gemeenschappelijke Oude Rijnzone 
Het college stemt in met de ontwerp 
begroting en jaarrekening 2018 van de 
Gemeenschappelijke regeling "Oude 
Rijnzone". 

 

 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaarschrift gericht 
tegen in gebreke stelling 
termijnoverschrijding wijzigingsplan 
Tuinstraat 7 

 

  Collegebesluit : 1. Overeenkomstig het advies van de 
Regionale Commissie Bezwaarschriften 
de bezwaren niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Gunning Groenherstel en -

omvormingen 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de gunning aan 
Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. 
voor het uitvoeren van groenherstel en 
-omvormingen indien er geen 
rechtsgeldig bezwaar wordt ingediend 
tijdens de gestelde bezwaartermijn. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Inzet CJG-coördinator 2019 en 2020  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het aanstellen 
van een CJG coördinator voor de 
periode van 15 juni 2019 tot en met 31 
december 2019 met de volgende 
urenverdeling: 
A: voor de periode 17 juni 2019 tot 17 
september 2019 voor 12 uur per week 
B: voor de periode van 17 september 
toten met 31 december voor 8 uur per 
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week 
2. In te stemmen met het subsidiëren 
van € 16.348,00 aan de GGD HM voor 
de inzet van de CJG coördinator in 2019. 

 

 5.4 Collegevoorstel : Collegeadvies - Meicirculaire 2019 
Gemeentefonds 

 

  Collegebesluit : 1 bijgaande raadsbrief over de effecten 
van Meicirculaire 2019 Gemeentefonds 
vast te stellen. 

 

      

 5.5 Collegevoorstel  : Regeling adviesraad sociaal domein  

  Collegebesluit : 1. De adviesraad sociaal domein 
instellen. 
2. De Wmo-adviesraad ontbinden. 
3. De Regeling adviesraad sociaal 
domein Leiderdorp met terugwerkende 
kracht per 1 juni 2019 instellen. 
4. De Regeling Wmo-adviesraad 
Leiderdorp intrekken. 

 

      

 5.6 Collegevoorstel : Jongerenparticipatie: aanbod voor 
schoolbezoeken door college- en 
raadsleden 

 

  Collegebesluit : 1. Het aanbieden van een lesbezoek 
door college- en raadsleden aan alle 
scholen in Leiderdorp in een 
geclusterde periode (waarbij indien 
mogelijk wordt aangesloten op 
verkiezingen). 
2. Het beleid in 2021 te evalueren. 

 

      

 5.7 Collegevoorstel : Koop-en exploitatieovereenkomst 
Groene Hartcentrum 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 
Koopovereenkomst voor 
bedrijfsonroerend goed 12-6-2019 
2. Akkoord te gaan met de 
Exploitatieovereenkomst met 
betrekking tot de herontwikkeling van 
het HSL/A4 informatiecentrum tot 
recreatief transferium 12-6-2019 

 

      

 

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

    


