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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 25 juni 2019 
TIJDSTIP  : 10.00 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 18 juni 2019 
De openbare besluitenlijst dd 18 juni 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo : Raadsbrief toezegging APV m.b.t. de 
lex silencio positivo 
Het college stemt in met de concept 
brief aan de gemeenteraad met 
betrekking tot de toezegging met 
betrekking tot de lex silencio positivo. 

 

                             

 3.2 Collegememo : Raadsbrief Jongerenparticipatie: 
Lesbezoek door college- en 
raadsleden 
Het college stemt in met de concept-
brief aan de gemeenteraad met 
betrekking tot jongerenparticipatie en 
het voorgestelde lesbezoek aan 
scholen door college- en raadsleden. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsbrief gemeentelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
AED’s en burgerhulpverlening 

 



 

2 

Het college stemt in met de concept-
brief aan de gemeenteraad met 
betrekking tot de door de raad 
vastgestelde moties met betrekking 
tot AED's en burgerhulpverlening. 

 

4  Regionale aangelegenheden/Gemeenschappelijke regelingen 
Het college stemt in met de annotaties voor het algemeen bestuur Holland Rijnland dd 
3 juli 2019. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Proces handboeken BRP en 
Waardedocumenten 

 

  Collegebesluit : 1 Vaststellen proceshandboek BRP 
2 Vaststellen proceshandboek PNIK 
3 Vaststellen Regeling beheer en 
toezicht basisregistratie personen 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Vaststellen gemeentelijke 

monumentensubsidie Hoofdstraat 196 

 

  Collegebesluit : 1.Een subsidie van € 1217,-- toekennen, 
één derde deel van de geoffreerde 
restauratiekosten van € 3650,--, als 
zijnde monumentensubsidie in de 
onderhoudskosten van Hoofdstraat 
196. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Verrekening neveninkomsten politieke 
ambtsdragers 2018 

 

  Collegebesluit : Op onderstaande (ex) politieke 
ambtsdragers geen verrekenplicht over 
201 overeenkomstig de artikelen 44 en 
46 van de Gemeentewet toe te passen: 
mw. A.M. Beekhuizen-Wesseling dhr. 
D.C.W. Binnendijk mw. L.M. Driessen-
Jansen dhr. J.J.F.M. Gardeniers dhr. 
W.N.A. Joosten dhr. O. Macdaniel dhr. 
C.J.M.W. Wassenaar 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen het 
buiten behandeling laten van een 
aanvraag voor een uitkering voor 
levensonderhoud 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit van 8 maart 
2019 in stand te laten. 

 

      

 5.5 Collegevoorstel : Voortgang Duurzaamheidsagenda 
Leiderdorp (2017-2025) 
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  Collegebesluit : 1. Het rapport “Quickscan voortgang 
Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 
2017-2025” vast te stellen; 
2. Het Uitvoeringsprogramma 
duurzaamheid 2019-2020 t.b.v. de 
uitvoering van de 
Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 
2017-2025 vast te stellen; 
3. De quickscan en het 
uitvoeringsprogramma 2019-2020 ter 
informatie toe te sturen aan de raad en 
via bijgevoegde brief. 

 

      

 5.6 Collegevoorstel : Jaarstukken 2018  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het ter 
besluitvorming voorleggen aan de raad 
van het jaarverslag en de jaarrekening 
2018 en de resultaatbestemming 2018; 
2. Instemmen met ondertekening 
namens het college van de verklaring 
aan de accountant genaamd 
“bevestiging van de jaarrekening” zodra 
deze beschikbaar is; 
3. De raad voor te stellen om: 
a. Het jaarverslag 2018 en de 
jaarrekening 2018 vast te stellen; 
b. Het jaarrekeningresultaat 2018 van € 
289.211 positief toe te voegen aan de 
algemene reserve. 
Wethouder Binnendijk heeft het 
mandaat tot het doorvoeren van enkele 
wijzigingen. 

 

 

8  Sluiting 
 

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

    


