
 

1 

 
VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 13-10-2020 
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 besluitenlijst 6 oktober 2020 
De openbare besluitenlijst dd 6 oktober 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 42 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 

de publicatie "Gemeente aan huis" 

week 42. 

 

 

 3.2 Collegememo : Raadsbrief Tarieven & 
kostendekkendheid algemene 
begraafplaats 

 

    Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad terzake de tarieven 
en kostendekkendheid algemene 
begraafplaats. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Aanwijzing collectieve festiviteiten  

    Het college heeft kennisgenomen van 
de notitie "Aanwijzing collectieve 
festiviteiten". 
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 3.4 Collegememo : Toelichting bijstelling Wmo-budgetten 
2020 

 

    Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad met betrekking tot 
de budgetten in het sociale domein. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Van Woudenberg informeert het college naar aanleiding van het 
portefeuillehoudersoverleg Regionale Aangelegenheden. Het programma met 
betrekking tot de collegeconferentie in oktober zal gericht zijn op het onderzoek naar 
de regionale samenwerking door Berenschot. 
 
De gemeentesecretaris informeert het college over de ontwikkelingen met betrekking 
tot het Servicepunt71. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Gunning opdracht aanbrengen LED 
sportveldverlichting voetbalvelden 4 en 
5 RCL en paardenbak Manege Liethorp 

 

  Collegebesluit : 1. De opdracht voor het aanbrengen 
van LED sportveldverlichting  bij RCL 
en manage Liethorp te gunnen aan 
Strago Electro. 

 
2. Het verschil van € 9.505,- tussen de 

aanneemsom (€ 109.505,- incl. 
BTW) en het beschikbare krediet 
voor LED sportverlichting (€ 
100.000,- incl. BTW) te dekken uit 
de Specifieke Uitkering Stimulering 
Sport (SPUK) 2020. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Arbeidsvoorwaarden: ledenraadpleging 

CAO 2021 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 
conceptarbeidsvoorwaardennota 
Cao Gemeenten 2021. 
 

2. De volgende toelichting aan de VNG 
kenbaar te maken. 
a. Akkoord met harmonisering 

verlof, mits de vrijgekomen 

middelen worden ingezet ten 

behoeve van Vitaliteit. 

b. Het voorstel tot normalisering 

van de bovenwettelijke sociale 

zekerheid is in lijn met de 

invoering van de Wet 
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normalisering 

arbeidsvoorwaarden (Wnra). 

c. Baan- en inkomenszekerheid is 

een groot goed, maar bij 

thema’s als verlof en 

bovenwettelijk sociaal 

zekerheid wordt ingezet op 

meer marktconformiteit. Het 

zou evenwichtig zijn als dat ook 

voor beloning geldt. Daarom 

zou een benchmarkonderzoek 

daarnaar niet onlogisch zijn. 

 
3. De Werkgeverscommissie Griffie te 

verzoeken de besluiten onder 1 en 
2 over te nemen voor de 
medewerkers van de Griffie, zodat 
wanneer de instemmingen 
gelijkluidend zijn er sprake is van 
één advies van de gemeente 
Leiderdorp. 
 

4. De bijgaande brief aan de 
werkgeverscommissie vast te 
stellen. 
 

5. De inhoud van besluit 1 en 2 ter 
kennis te brengen aan de VNG. 

 

 5.3 Collegevoorstel : 2e Bestuursrapportage 2020  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de 2e 

bestuursrapportage 2020. 

 
2. De 2e bestuursrapportage 2020  

aan te bieden aan de raad. 

 
3. De raad voor te stellen om. 

a. Gelet op de 2e 

bestuursrapportage 2020  

de begrotingswijziging voor 

het jaar 2020 vast te 

stellen. 

b. Kredieten beschikbaar te 

stellen voor een bedrag van 

€ 96.000. 

c. De voorziening 

herplantfonds bomen in te 

stellen. 
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 5.4 Collegevoorstel : Septembercirculaire 2020 
Gemeentefonds 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het raadsvoorstel 

n.a.v. de Septembercirculaire 2020 

Gemeentefonds. 

 

2. Het raadsvoorstel 

Septembercirculaire 2020 

Gemeentefonds aan te bieden aan 

de raad. 

3. De raad voor te stellen om gelet op 
de Septembercirculaire 2020 
Gemeentefonds de 1e 
begrotingswijziging 2021  vast te 
stellen. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


