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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 23-6-2020 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

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 16 juni 2020 
De openbare besluitenlijst dd 16-6- 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 26 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.1 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
juni 2020 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de collegeplanning juni 2020 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Geen bijzonderheden. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Verlenen omgevingsvergunning 
Achthovenerweg 51 - Wagenschuur 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 

beantwoording van de 
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zienswijze tegen de 

ontwerpomgevingsverguning 

2. De omgevingsvergunning, als 

vervat in planidentificatiecode 

te verlenen. 

   

 5.2 Collegevoorstel : Uitvoeringskrediet Reconstructie 

Leidsedreef 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord met concept-

herinrichtingsplan voor de 

Leidsedreef 

2. Akkoord met uitvoeringskrediet 

en voorgestelde dekking 

3. Akkoord met raadsvoorstel en 

concept-raadbesluit 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 
monumentensubsidie Achthovenerweg 
10 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 3328,33 

toekennen,  één derde deel van 

de geoffreerde 

restauratiekosten van € 9985,--, 

als zijnde monumentensubsidie 

in de onderhoudskosten van 

Achthovenerweg 10. 

1. 2. De aangewezen 

toezichthouder te mandateren 

om de onder beslispunt 1 

genoemde subsidie ter 

beschikking te stellen na 

controle op correcte uitvoering. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Principebesluit terbeschikkingstelling 
dak Hoftuyn aan Zon op Leiderdorp 

 

    1. In principe besluiten om: 

a. medewerking te verlenen aan 

de realisatie van een tweede 

zonnepanelenproject door 

zoncoöperatie Zon op 

Leiderdorp; 

b. een daartoe geschikte dak 

van gemeentelijk vastgoed in te 

brengen voor minimaal 15 jaar, 
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namelijk sporthal de Hoftuyn 

gevestigd te Leeuwerikstraat 4. 

2. Het toekennen van een 

financiële bijdrage aan de 

zoncoöperatie Zon op 

Leiderdorp ad. € 3.250,-  ter 

ondersteuning van de realisatie 

van dit project. 

      

 5.5 Collegevoorstel : Vaststelling bestemmingsplan 
Leiderdorp, Snippergroen 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de Nota van 

beantwoording zienswijzen 

ontwerp bestemmingsplan 

"Leiderdorp, Snippergroen". 

2. In te stemmen met het 

bestemmingsplan "Leiderdorp, 

Snippergroen". 

3. De raad voor te stellen de Nota 

van beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan Leiderdorp, 

Snippergroen vast te stellen. 

4. Het bestemmingsplan 

"Leiderdorp, Snippergroen" met  

planidentificatiecode 

NL.IMRO.0547.BPSnippergroen-

VG01 aan de gemeenteraad ter 

vaststelling aan te bieden. 

5. De raad voor te stellen af te 

zien van een exploitatieplan ex 

art 6.12 Wro. 

 

      

 5.6 Collegevoorstel : Toezegging 43 - Verlening 
omgevingsvergunning Van der valk 
Boumanweg 236 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de concept-

beantwoording van de 

zienswijzen tegen ontwerp 

omgevingsvergunning Van der 

Valk Boumanweg 236,  zoals 

verwoord in de Nota 

zienswijzen 

omgevingsvergunning Zorgvilla 

Rhijnstaete (bijlage 1). 

2. Alvorens een definitief besluit 

te nemen over het verlenen van 
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de omgevingsvergunning 

(Bijlage 2) deze, tezamen met 

de beantwoording van de 

zienswijzen, in een politiek 

forum te laten bespreken. 

      

 5.7 Collegevoorstel : Meicirculaire 2020 Gemeentefonds  

  Collegebesluit : 1. Bijgaande raadsbrief over de 
effecten van Meicirculaire 2020 
Gemeentefonds  vast te stellen. 

 

      

 5.8 Collegevoorstel : Advies toekennen subsidie 2021 
Stichting Vluchtelingenwerk 

 

  Collegebesluit : 1. Aan Stichting 
VluchtelingenWerk Zuidwest 
Nederland voor 2021 een 
subsidie toe te kennen van € 
8.510,- voor het bieden van 
juridische begeleiding. 

 

      

 5.9 Collegevoorstel : Herziening Portefeuilleverdeling 
college per 1 juli 2020 

 

  Collegebesluit : 1. Vaststellen van de gewijzigde 

portefeuilleverdeling per 1 juli 

2020 t/m 2022, waarbij 

1a. Integratie en Wet Inburgering 

verschuift van wethouder Joosten naar 

wethouder   Binnendijk. 

1b. Coördinatie van het subsidiebeleid 

verschuift van wethouder Binnendijk 

naar wethouder Van Woudenberg. 

1c. Milieu en afval van wethouder 
Binnendijk verschuift naar wethouder 
Van Woudenberg 

 

      

 5.10 Collegevoorstel : Jaarstukken 2019  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het ter 

besluitvorming voorleggen aan 

de raad van het jaarverslag en 

de jaarrekening 2019 en de 

resultaatbestemming 2019; 

2. Instemmen met ondertekening 

namens het college van de 

verklaring aan de accountant 
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genaamd “bevestiging van de 

jaarrekening” zodra deze 

beschikbaar is. 

3. De raad voor te stellen om: 

a. Het jaarverslag 2019 en de 

jaarrekening 2019 vast te stellen; 

b. Het jaarrekeningresultaat 2019 van € 

873.627 positief als volgt te 

bestemmen: 

     - € 100.000 Lokale 

coronamaatregelen; 

     - € 773.627 toevoegen aan de 

Algemene Reserve 

c. Bijgaande begrotingswijziging 2020 
inzake de resultaatbestemming vast te 
stellen.. 

      

 

8  Sluiting 
 

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

    


