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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 25-08-2020 
TIJDSTIP  : 9.30 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 besluitenlijsten d.d. 14 juli en 28 juli 2020 
De openbare besluitenlijsten d.d. 14 juli 2020 en 28 juli zijn ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 35 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Kwartaalrapportage Werk en 
Inkomen Q1 en Q2 2020 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de kwartaalrapportage Werk en 
Inkomen kwartaal 1 en kwartaal 2020. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
augustus 2020 

 

    Het college stemt in met de 
collegeplanning t.b.v. de raad van 
augustus 2020. 
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen  

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

   

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Collegeadvies: Advies vaststellen 
subsidie 2019 Wijk GGZ 

 

  Collegebesluit : 1. Op basis van artikel 16 van de 
Algemene Subsidieverordening 
Leiderdorp 2014 (ASV 2014) 
dient GGZ Rivierduinen verantwoording 
af te leggen over het aan subsidie 
ontvangen bedrag voor het uitvoeren 
van het project Wijk GGZ. Door middel 
van een verantwoording en 
jaarrekening heeft de GGZ 
verantwoording afgelegd over het 
voorlopig beschikte bedrag 
van € 79.168,32,-. Aan de hand van de 
ingediende stukken is vastgesteld dat 
de activiteiten hebben plaatsgevonden 
en dat de subsidie rechtmatig is 
besteed. Voorgesteld wordt de 
subsidie 2019 definitief toe te kennen. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar tegen het besluit 

verlenen omgevingsvergunning voor 

het realiseren van een dakopbouw aan 

Klompenmaker 14 te Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. Overeenkomstig het advies van de 
Regionale Commissie Bezwaarschriften 
het bezwaar 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit van 10 maart 2020 in 
stand te laten. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Wijziging gemeenschappelijke 
stageregeling 

 

  Collegebesluit : 1. Bijgaande gemeenschappelijke 
stageregeling vast te stellen onder 
voorbehoud van 
overeenstemming met het 
Georganiseerd Lokaal Overleg (GLO). 
 
2. De op 4 oktober 2016 vastgestelde 
gemeenschappelijke stageregeling in te 
trekken. 
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3. De werkgeverscommissie van de raad 
te verzoeken dit besluit overeenkomstig 
vast te 
laten stellen voor de medewerkers van 
de griffie. 

 

 5.4 Collegevoorstel : Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking Gouwe-
Rijnland 2021 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de Nieuwe 
Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking 
Gouwe-Rijnland 2021 onder 
voorbehoud van toestemming van de 
raad. 
 
2. De raad voorstellen om toestemming 
te verlenen voor het genoemde onder 
1. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Gunning leveren en plaatsen KCA 
depot 

 

  Collegebesluit : 1. Overgaan tot gunning voor het 
leveren en plaatsen van een KCA depot 
op de milieustraat 
aan leverancier Modulo Milieustraten 
B.V. voor een bedrag van €112.690,- 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Vaststellen bodemfunctieklassenkaart  

  Collegebesluit : 1. De bodemfunctieklassenkaart vast te 
stellen. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Straatnaamgeving t.b.v. woningen 
nieuwbouw Menswording locatie 

 

  Collegebesluit : 1. De straatnaam "Menswordingkreek" 
toekennen aan de locatie van de 
Menswording aan Heelblaadjespad 1 te 
Leiderdorp. 

 

 

 5.8 Collegevoorstel : Verlenen omgevingsvergunning Van 
der Valk Boumanweg 236 - Zorgvilla 
Rhijnsteate 

 

  Collegebesluit : 1. De beantwoording van de zienswijzen 
over de ontwerp-omgevingsvergunning 
Van der Valk Boumanweg 236, zoals 
verwoord in de Nota zienswijzen 
omgevingsvergunning Zorgvilla 
Rhijnstaete (bijlage 1) vast te stellen. 
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2. De voor de ontwikkeling opgestelde 
groentoets (bijlage 2) goed te keuren. 
 
3. De omgevingsvergunning (bijlage 3) 
te verlenen. 

 

 5.9 Collegevoorstel : Afkoop bijdrage sociale woningbouw 
Heelblaadjespad 1 

 

  Collegebesluit : 1. De afdracht afkoop sociale 
woningbouw Heelblaadjespad 1 aan de 
raad voor te leggen ter vaststelling. 
 
2. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel (Z/20/104200/205293). 

 

 

 5.10 Collegevoorstel : Verhuur gemeentegrond aan KPN tbv 
tijdelijke zendmast 

 

  Collegebesluit : Aangehouden 
 

 

 

 5.11 Collegevoorstel : Ter inzage ontwerpbesluiten 
reconstructie Simon Smitweg 
(ontwerpbestemmingsplan, waaronder 
de groentoets, en 
ontwerpverkeersbesluiten) 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het functioneel 
ontwerp (bijlage 1) voor de 
herinrichting van de Simon Smitweg 
voor het tracé tussen de Willem-
Alexanderlaan en Persant Snoepweg en 
bijbehorende kruispunten. 
 
2. In te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan 
'Reconstructie Simon Smitweg', als 
vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPsimonsmitweg-ON01 
(bijlage 2 t/m 4) en deze voor 6 weken 
ter inzage te leggen. 
 
3. In te stemmen met het 
ontwerpverkeersbesluit ‘Herinrichting 
Simon Smitweg t.h.v. gemeentehuis 
Leiderdorp’ (bijlage 6) en deze voor 6 
weken ter inzage te leggen. 
 
4. In te stemmen met het 
ontwerpverkeersbesluit ‘VOP Simon 
Smitweg’ (bijlage 7) en deze voor 6 
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weken ter inzage te leggen. 
 
5. De groentoets ‘groentoets Simon 
Smitweg – Willem-Alexanderlaan’ 
(bijlage 2.10) goed te keuren. 
 
6. In te stemmen met de plaatsing van 
geluidsschermen langs de tuinen van de 
woningen aangrenzend aan de Simon 
Smitweg, overeenkomstig de 
indicatieve locatie op het functioneel 
ontwerp. 

 

 5.12 Collegevoorstel : Taakstelling Gemeenschappelijke 
Regelingen 

 

  Collegebesluit : 1. Bijgaande brieven vast te stellen. 
 
2. De raad in kennis te stellen van deze 
brieven. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


