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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 7-4-2020 
TIJDSTIP  : 10.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg 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 31 maart 2020 
De openbare besluitenlijst dd 31-3- 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis" 15 Week  

    Het college heeft kennisgenomen van 
de publicatie "Gemeente aan huis" 
met betrekking tot week 15. 

 

 

 3.2 Collegememo : Brief aan Lidl m.b.t. op termijn 

mogelijke aanpassing Amaliaplein 

 

    Het college stemt in met de brief aan 

de Lidl met betrekking tot de 

verkeersafwikkeling aan het 

Amaliaplein 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Geen bijzonderheden. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
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 5.1 Collegevoorstel : Kabels en leidingen verordening  

  Collegebesluit : 1. De raad voorstellen de 

Algemene Verordening 

Ondergrondse Infrastructuren 

Leiderdorp (AVOI) vast te 

stellen. 

2. De raad voorstellen ermee in te 

stemmen dat in artikel 2:11, 

vierde lid, van de Algemene 

plaatselijke verordening 

Leiderdorp 2019 (APV) voortaan 

wordt verwezen naar de AVOI 

en dat in artikel 5:24, derde lid, 

voortaan wordt verwezen naar 

de AVOI in plaats van naar de 

Telecommunicatieverordening 

en dat die aangepaste 

verwijzingen in de 

eerstvolgende wijziging van de 

APV worden meegenomen. 

3. De raad voorstellen ermee in te 

stemmen dat hoofdstuk 16 van 

tarieventabel van de 

Legesverordening 2021 wordt 

gewijzigd en dat die wijziging in 

de eerstvolgende wijziging van 

de Legesverordening wordt 

meegenomen. 

4. Vaststellen van het Handboek 

kabels en leidingen Leiderdorp, 

ter uitwerking van de AVOI. 

5. Vaststellen van de 

Schaderegeling ingravingen 

kabels en leidingen Leiderdorp, 

ter uitwerking van de AVOI. 

6. Vaststellen van de 

Nadeelcompensatieregeling 

kabels en leidingen Leiderdorp, 

ter uitwerking van de AVOI. 

7. Bekendmaken van de besluiten 

onder 4 tot en met 6 en 

bekendmaking in werking te 

laten treden op de dag na 

bekendmaking, waarbij geldt 

dat deze op hetzelfde tijdstip en 

op dezelfde wijze bekend 

worden gemaakt als de AVOI. 
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8. Instemmen met het afzien van 

de inspraakprocedure. 

      

6  Sluiting 
 

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

    


