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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 07-07-2020 
TIJDSTIP  : 9.30 uur 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.B. van Woudenberg Wethouder 
B.C. Vegt Loco-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 30 juni 2020 
De openbare besluitenlijst dd 30 juni 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 28 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

                              

4  Regionale aangelegenheden 
Geen bijzonderheden 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie pilot Vliegende 
Brigade 2019 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie van € 14.160,- die 
verstrekt is aan PROO Leiden 
Leiderdorp1 voor de inzet van NT2 
ondersteuning op maat voor het jaar 
2019 definitief vast te stellen. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Gunning levering elektrische 

veegvuilauto 

 

  Collegebesluit : 1. Overgaan tot de aanschaf van een 
elektrische veegvuilauto van leverancier 
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Truckland bv voor een bedrag van 
€73.515,- 

 

 5.3 Collegevoorstel : Regionale Omgevingsagenda 2040 Hart 
van Holland 

 

  Collegebesluit : 1. De Regionale Omgevingsagenda 
2040, Aan de slag met Hart van Holland 
vast te stellen; 
 
2. De Infographic vast te stellen waarin 
het vervolgproces binnen Holland 
Rijnland is gevisualiseerd om te komen 
tot een Strategische Agenda Ruimte 
Holland Rijnland en een integraal 
ruimtelijk afwegingskader. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Collegevoorstel Voortzetting Wijk 
GGZ'er 2e helft 2020 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het voortzetten 
van de inhuur van de Wijk GGZ'er bij 
GGZ Rivierduinen voor de tweede helft 
van 2020, zoals december 2019 
aangekondigd. 
 
2. Aan GGZ Rivierduinen een bedrag van 
€ 43.267,91 toe te kennen voor 
voortzetting van de inzet van de Wijk 
GGZ'er voor 16 uur per week in die 
periode. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Ter visie legging 
ontwerpbestemmingsplan 
Heelblaadjespad 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 
beantwoording van de ontvangen 
vooroverlegreacties, zoals vervat in de 
Nota vooroverleg (bijlage 12 bij 
ontwerpbestemmingsplan 
Heelblaadjespad 1) 
 
2. In te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan 
Heelblaadjespad 1 als vervat in 
planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPheelblaadjespad1-
ON01 en deze voor 6 weken ter inzage 
te leggen. 
 
3. De ontwerpomgevingsvergunning 
voor het realiseren van 19 
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appartementen overeenkomstig 
afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht voor 6 weken ter inzage 
te leggen. 

      

 5.6 Collegevoorstel : Afronding formele inspraakprocedure 
bedrijventerreinenstrategie 

 

  Collegebesluit : 1. De conceptstrategie ‘Ruimte voor 
bedrijven in de Economie071-
gemeenten, ruimtelijke             
     strategie bedrijventerreinen 2020-
2030’ , inclusief bijlage 1 t/m 4 ter 
vaststelling  
     aanbieden aan de gemeenteraad. 
 
2.  De volgende documenten als 
bijlagen toesturen naar de 
gemeenteraad: 
      -   Rapportage sociaal economisch 
profiel Leidse regio (Ecorys, 26 juni 
2019) 
      -   Leidsche toelichting bij Ruimte 
voor bedrijven in de Economie071 
gemeenten 
      -   Toelichting 
ondernemersstandpunt op strategie 
bedrijventerreinen 
      -   Naar een BT-strategie voor de 
071-regio. Kwalitatieve verdieping vraag 
en aanbod                                                                   
          (Stec-groep, 26 januari 2018) 
      -    Reactiedocument informele 
bijeenkomsten  
      -    Reactiedocument formele 
inspraakprocedure 
 
3.  De conceptstrategie, separate bijlage 
4 en het reactiedocument formele      
      inspraakprocedure publiceren via de 
site van economie071 en de 
gemeentelijke     
      publicatiekanalen. 
 
4.   Het reactiedocument formele 
inspraakprocedure toesturen aan de 
indieners van de    
      zienswijzen. 
 
5.   Twee jaar na vaststelling van de 
strategie een evaluatie uitvoeren, 
waarbij wordt     
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      ingegaan op de uitgangspunten van 
de strategie, het aflopen van het 
convenant Ruimte       
      voor bedrijven 2018-2022, de 
monitoring en de resultaten van het 
uitvoeringsplan. 

 

6  Sluiting 
 

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

    


