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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 14-07-2020 
TIJDSTIP  : 9.30 uur 
 
 
 
 

OpenbareBesluitenlijst 
 
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 7 juli 2020 
De openbare besluitenlijst dd 7 juli 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo : Raadsbrief resultaten Project JAS en 
wijziging inburgeringsstelsel 
Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad met betrekking tot 
de resultaten van project JAS en de 
wijziging van het inburgeringsstelsel. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden 
Wethouder Van Woudenberg informeert het college naar aanleiding van het regionale 
portefeuillehoudersoverleg. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar tegen het besluit 
afwijzing handhavingsverzoek 
educatief gebruik Dierenkliniek 't 
Leidse Land 

 

  Collegebesluit : 1. Overeenkomstig het advies van de 
Regionale commissie bezwaarschriften 
de bezwaren ongegrond te verklaren en 
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het bestreden besluit van 4 februari 
2020 in stand te laten. 

   

 5.2 Collegevoorstel : Advies van Regionale Commissie 
Bezwarenschriften inzake 
bezwaarschrift 

 

  Collegebesluit : Aangehouden  

 

 5.3 Collegevoorstel : Definitief vaststellen subsidie 2019 
Leergeld Leiden e.o. 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2019 zoals voorlopig 
toegekend aan Leergeld Leiden e.o. 
definitief vast te stellen op € 14.628,-. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar verkeersbesluit 
blauwe zone gemeentehuis 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van de commissie 
bezwaarschriften over te nemen 
 
2. Het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren 
 
3. Het verkeersbesluit in stand te laten 

 

      

 5.5 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie JES Rijnland 2019  

  Collegebesluit : 1. De subsidie die is verstrekt aan 
Stichting Jeugd en Samenleving (JES) 
Rijnland voor het jaar 2019 definitief 
vast te stellen op € 15.000,-. 

 

      

 5.6 Collegevoorstel : Capaciteitsknelpunten elektriciteitsnet 
regio Leiden 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de concept 
informatiebrief aan de raad en deze 
door te geleiden aan de Griffier. 

 

      

 5.7 Collegevoorstel : Concept gebiedsvisie Baanderij  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met concept gebiedsvisie 
Baanderij en deze voor 6 weken ter 
inzage te leggen. 

 

      

 5.8 Collegevoorstel : Vaststellen nota actualisatie 
standplaatsenbeleid 

 

  Collegebesluit : 1. De nota actualisatie 
standplaatsenbeleid (2020) vaststellen 
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2. De gemeenteraad hierover 
informeren door middel van een brief 

      

 5.9 Collegevoorstel : Aanwijzingsbesluiten bij Algemene 
Plaatselijke Verordening Leiderdorp 
2019 

 

  Collegebesluit : Aangehouden  

      

 5.10  Collegevoorstel : Eindrapport onderzoek effecten fusie 
voor Leiderdorp en advies 
vervolgtraject Berenschot 

 

  Collegebesluit : 1. Het definitieve eindrapport van het 
onderzoek naar de effecten van fusie 
voor Leiderdorp en het advies over het 
vervolgtraject van bureau Berenschot 
door te sturen naar de raad, zodat 
hierover het openbare debat kan 
plaatsvinden. 

 

      

 5.11 Collegevoorstel : Geluidscherm zwembad de Does  

  Collegebesluit : 1. Gunning van de opdracht “levering 
en montage van een geluidsscherm 
inclusief staalconstructie” aan Merford 
Noise Control b.v. 

 

      

 5.12 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen het 
vaststellen van de mate van 
arbeidsgeschiktheid 

 

  Collegebesluit  1. De bezwaren gericht tegen het 
besluit van 17 oktober 2019 niet-
ontvankelijk verklaren wegens het 
ontbreken van belang; 
 
2. De aanvullende bezwaren naar 
aanleiding van het besluit van 6 februari 
2020 ongegrond verklaren. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


