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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 2 juli 2019 
TIJDSTIP  : 9.30 uur 
 
 
 
 

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 25 juni 2019 
De openbare besluitenlijst dd 25 juni 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
juli 2019 

 

    Nota kostenverhaal en nota 
grondbeleid zijn toegevoegd aan de 
raadsplanning, te agenderen in de 
raad van september. 
De collegeplanning wordt ter 
kennisgeving  aangenomen. 

 

                              

 

 3.2 Collegememo : Kwartaalrapportage Werk en 
Inkomen Q1 2019 

 

    De kwartaalrapportage Werk en 
Inkomen wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Opdracht onderzoek regionale 
samenwerking 2 – fusie 
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    Het college besluit 3 bureaus uit te 
vragen voor een offerte. 

 

 

 3.4 Collegememo : Wijziging groentoets Brittenstein  

    Het college heeft het memo wijziging 
groentoets Brittenstein voor 
kennisgeving aangenomen. 

 

   

4  Regionale aangelegenheden/Gemeenschappelijke regelingen 
Geen bijzonderheden 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Vergoeding oud papier 2019  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
voorstel om de vergoeding oud 
papier ook over 2019 uit te 
keren aan verenigingen, kerken 
en scholen. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Verlenging contract Eneco ten behoeve 

van de levering van gas en elektriciteit  

 

  Collegebesluit : 1. Verlenging  contract Eneco ten 
behoeve van de levering van 
gas en elektriciteit. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Aangaan vereenvoudigd regiemodel 

voor kunststof verpakkingsafval en 

drankpakken 

 

  Collegebesluit : 1. Aangaan overeenkomst  
vereenvoudigd regiemodel voor 
kunststof verpakkingsafval en 
drankpakken. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Vaststellen beheerplan intensieve en 

extensieve recreatiegebieden en 

natuurvriendelijke oevers Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. Het beheerplan ''intensieve en 
extensieve recreatiegebieden 
en natuurvriendelijke oevers 
Leiderdorp'' vast te stellen 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : DVO Werk & inkomen 2019-2020  
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  Collegebesluit : 1. De 

dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) Werk en Inkomen 2019-

2020 vast te stellen. 

2. De hiermee samenhangende 

jaarlijkse geprognosticeerde 

kosten van € 1.647.754 in 2019 

en de eind 2019 nader vast te 

stellen kosten voor 2020 te 

dekken vanuit de beschikbare 

middelen in programma 1. 

3. De onderliggende 

verwerkersovereenkomst 

persoonsgegevens Werk en 

Inkomen als bijlage bij de DVO 

vast te stellen. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : De visie "Samen Sterk voor de 
Toekomst van de Jeugd(hulp)" 

 

  Collegebesluit : 1. De visie "Samen Sterk voor de 

Toekomst van de Jeugd(hulp)" 

vast te stellen na inspraak en 

daarmee in te stemmen met de 

volgende uitgangspunten: 

a) dat  in de Leidse regio  de 

kansen en mogelijkheden van 

het kind en zijn of haar gezin 

centraal staan. 

b) dat in de Leidse regio de hulp 

en ondersteuning  wordt 

genormaliseerd, door zoveel              

mogelijk aan te sluiten bij het 

normale leven.  

c) dat  in de Leidse regio de 

werkwijze van de professional 

aansluit bij de leefwereld              

van het kind en zijn of haar 

gezin.  De hulp wordt dichtbij in 

het gezinsleven geboden, 

waarbij vroegsignalering en 

preventie belangrijke factoren 

zijn. 

2. De visie "Samen Sterk voor de 

Toekomst van de Jeugd(hulp)" 

ter vaststelling voor te             

leggen aan de gemeenteraad. 

3. De gezamenlijke reactienota op 
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de inspraakreacties van 

inwoners van de Leidse           

regio en  organisaties vast te 

stellen. 

4. De gezamenlijke reactienota op 

de inspraakreacties van de 

adviesraden van de             

Leidse regio vast te stellen. 

 

 5.7 Collegevoorstel : Nemen van een beslissing op het 

bezwaarschrift gericht tegen afwijzen 

van een ingediend handhavingsverzoek 

om op te treden tegen overlast door 

het gebruik van de laad- en losplaats 

achter Albert Heijn Laan van Ouderzorg 

2 te Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. Overeenkomstig het advies van 
de Regionale Commissie 
Bezwaarschriften de bezwaren 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit van 4 oktober 
2018 in stand te laten. 

 

 

 5.8 Collegevoorstel : Subsidie weerbaarheidstrainigen 2019 

-2020 en vaststelling 2017 - 2018 

 

  Collegebesluit : 1. De GGD HM een subsidie te 

verstrekken van €13.770,- voor 

het uitvoeren van 9 

weerbaarheidstrainingen in 

schooljaar 2019-2020 op de 

Leiderdorpse basisscholen in de 

groepen 6, 7 of 8. 

2. De subsidie voor 

weerbaarheidstraining 

schooljaar 2017 - 2018 voor de 

GGD HM definitief vast te 

stellen op €13.689,-. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


