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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 19-5-2020 
TIJDSTIP  : 10.00 uur 
 
 
 
 

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 12 mei 2019 
De openbare besluitenlijst dd 12-5- 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week  

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsbrief motie 36 
Jeugdgemeenteraad 

 

    Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad terzake de 
uitvoering van motie 36 
jeugdgemeenteraad 

 

 

 3.3 Collegememo : Warmtetransportleiding restwarmte 

Rotterdam 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de ontwikkelingen met betrekking tot 
de Warmtetransportleiding. 
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  Collegememo : Eindafrekening Nazorg en monitoring 

bodemsanering Kleine Zandput 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de eindafrekening "nazorg en 
monitoring bodemsanering Kleine 
Zandput". 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

De gemeentesecretaris informeert het college over de ontwikkelingen bij het 
Servicepunt71. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Verzoek akkoord gaan met opdracht 
aan Stimulanszz 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met 

opdrachtverlening van € 

6.999,95 (incl. btw) aan 

Stimulanszz t.b.v. de 

secretariële ondersteuning van 

de Adviesraad Sociaal Domein 

Leiderdorp in het jaar 2020 

 

   

 5.2 Collegebesluit : Beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning 2020 

 

  Collegebesluit : 1. De Beleidsregels 

maatschappelijke 

ondersteuning 2020 vast te 

stellen per 1 juni 20202. 

2. In te stemmen met de 

collegereactie op het advies van 

de Adviesraad Sociaal Domein 

 

 

 5.3 Collegebesluit :  Concept nota's Circulatie, Langzaam 
Verkeer en Openbaar Vervoer ter 
inzage legging 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 

concept nota Langzaam Verkeer 

2. Akkoord te gaan met de 

concept nota Openbaar Vervoer 

3.  Akkoord te gaan met de 

concept nota Circulatie 

4. Instemmen met ter inzage 

legging van de concept nota's 

voor zes weken 
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 5.4 Collegebesluit : Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs 

2021-2026 

 

  Collegebesluit : 1. Het concept-integraal 

huisvestingsplan onderwijs vast 

te stellen waarin van 2021-2025 

vijf Leiderdorpse scholen en een 

gymzaal worden 

vernieuwbouwd. 

2. De eenmalige kosten voor 

tijdelijke huisvesting en de 

kapitaallasten van de daarvoor 

benodigde investeringen op te 

nemen in de kadernota 2021-

2024. 

3. Het huisvestingsplan na op 

overeenstemming gericht 

overleg met de schoolbesturen 

definitief te maken en de 

gemeenteraad uiterlijk oktober 

voor te stellen de eenmalige 

kosten en de kapitaallasten 

volgend uit het IHP vanaf 2021 

in de gemeentebegroting op te 

nemen. 

4. Met de Leo Kanner 

Onderwijsgroep separaat het 

overleg aan te gaan en uiterlijk 

eerste kwartaal 2021 tot 

overeenstemming te komen 

over de lange termijn 

instandhouding van de VSO-

vestiging P.C. Hooftcollege aan 

de Touwbaan 42. 

 

      

8  Sluiting 
 

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

    


