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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 27-10-2020 
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 13 oktober 2020 
De openbare besluitenlijst dd 13 oktober 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 44 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Programma Beter Bestuur 2020-2023  

    Het college heeft kennis genomen van 
het provinciale programma Beter 
Bestuur 2020-2023. 

 

 

 3.3 Collegememo : Annotatie AB RDOG 28 oktober  

    Het college heeft kennis genomen van 
de annotatie AB RDOG d.d. 28 oktober 
2020. 

 

 

 3.4 Collegememo : Brief vertrouwenscommissie 
Voorschoten aan B&W Leiderdorp 
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    Het college heeft kennis genomen van 
de brief vertrouwenscommissie 
Voorschoten aan B&W Leiderdorp 

 

 

 3.5 Collegememo : Ambtelijke annotaties schriftelijke 
raadpleging AB Holland Rijnland 28-
10-2020 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de annotatie AB Holland Rijnland d.d. 
28 oktober 2020. 

 

 

 3.6 Collegememo : Doorontwikkeling Servicepunt71  

    Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad mbt de 
ontwikkeling van het Servicepunt71. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Geen bijzonderheden. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Wijziging GR RDOG HM  

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen om in te 
stemmen met het voorstel tot wijziging 
van de Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands 
Midden tot een collegeregeling. 
 
2. De raad voor te stellen het college 
van burgemeester en wethouders 
toestemming te verlenen tot het 
vaststellen van deze voorgestelde 
wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg. 
 
3. Onder voorbehoud van instemming 
van de raad op de eerste twee 
besluitpunten, in te stemmen met de 
wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden met 
betrekking tot wetswijzigingen, 
wijzigingen in taken en redactionele 
wijzigingen. 
 
4. Na de raadsvergadering 14 december 
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wordt het onder voorbehoud 
instemmen in de college vergadering 15 
december formeel bekrachtigd. 

 
 

 5.2 Collegevoorstel : Brief aan Wereldhave  

  Collegebesluit : Een brief aan Wereldhave sturen over 
de relatie met Wereldhave en de 
ondernemers aan de Winkelhof. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Eerste wijziging mandaatbesluit 
zelfstandigenregelingen gemeente 
Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. De eerste wijziging mandaatbesluit 
zelfstandigenregelingen gemeente 
Leiderdorp vast te 
Stellen. 
 
2. Het mandaatregister van de 
gemeente Leiderdorp overeenkomstig 
aan te passen. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Wijziging aanbestedingsbeleid ten 
aanzien van de mogelijkheden om af te 
wijken van het beleid 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de navolgende 
tekstuele wijziging van het 
Aanbestedingsbeleid ten aanzien van de 
mogelijkheid tot het afwijken van dit 
beleid, waardoor de tekst: “Het is niet 
toegestaan om van de 
Aanbestedingswet, noch van de 
Europese richtlijn af te wijken. Volgens 
art. 4:84 Awb handelt een 
bestuursorgaan overeenkomstig de 
beleidsregel, tenzij dat voor een of 
meer belanghebbenden gevolgen 
zouden hebben, die wegens bijzondere 
omstandigheden onevenredig in 
verhouding zijn tot de beleidsregel te 
dienen doelen. Afwijken door de 
gemeenten en Servicepunt71 is enkel 
mogelijk na advies van de service-
eenheden Inkoop en Juridische Zaken. 
Dat schriftelijke advies moet worden 
toegevoegd aan het voorstel te 
besluiten van het desbetreffende 
bestuursorgaan: het college van 
burgemeester en wethouders voor de 
gemeente(n) en het Bestuur voor 
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Servicepunt71. Een afwijkingsverzoek is 
enkel voorafgaand aan de 
opdrachtverstrekking mogelijk.” 
wordt gewijzigd in: “Het is niet 
toegestaan om van de 
Aanbestedingswet, noch van de 
Europese richtlijn af te wijken. 
Afwijkingen van dit Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid zijn slechts 
mogelijk en toegestaan op basis van 
een deugdelijk gemotiveerd besluit van 
of namens het college van 
burgemeester en wethouders van de 
Gemeente en voor zover een en ander 
op basis van de geldende wet- en 
regelgeving mogelijk is. Afwijken door 
de gemeenten en Servicepunt71 is 
enkel mogelijk na advies van de service-
eenheden Inkoop en Juridische 
Zaken. Dat schriftelijke advies moet 
worden toegevoegd aan het voorstel. 
Een afwijkingsverzoek is enkel 
voorafgaand aan de 
opdrachtverstrekking mogelijk.” 

                                                                                         
 

 5.5 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar Brugwacht  

  Collegebesluit 

 
 

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

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 
monumentensubsidie Hoofdstraat 75 

 

  Collegebesluit 

 
 

: 1. Een subsidie van € 799,34 toekennen, 
in de restauratiekosten van € 2398,03, 
als zijnde monumentensubsidie voor 
onderhoudskosten van Hoofdstraat 75. 
 
2. De aangewezen toezichthouder te 
mandateren om de onder beslispunt 1 
genoemde subsidie ter beschikking te 
stellen na controle op uitvoer. 
 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Dubbele zorgplicht bij het gebruik van 
rubbergranulaat bij kunstgrasvelden: 

 



 

5 

het milieuperspectief 
  

 

Collegebesluit : 1. Het nemen van fysieke maatregelen 
die verspreiding van instrooimateriaal 
en vezels door gebruikers tegengaat. 
 
2. Aanvullende besluiten aangaande het 
gebruik van alternatieve korrels en de 
funderingslagen onder de toplaag te 
nemen op het moment van vervanging, 
voor het eerst voorzien in 2025. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 5.8 Collegevoorstel : Inrichting atrium Sterrentuin voor 
bibliotheekfunctie 

 

  Collegebesluit 

 

 

 

: 1. De meubels voor de 
bibliotheekfunctie in het atrium van de 
Sterrentuin te laten maken 
naar het ontwerp van Ontwerplokaal. 
 
2. Hiertoe opdracht te geven aan 
Blokland Interieurbouw conform diens 
offerte van 29 september 2020. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 5.9 Collegevoorstel : Aanwijzing gebieden waarvoor een 
verbod bezigen van 
consumentenvuurwerk geldt, 
jaarwisseling 2020-2021 (ARTIKEL 2:73 
APV 2019, onveranderd in APV 

 

  Collegebesluit 

 
 

: 1. Gebieden aan te wijzen waar een 
verbod geldt om consumentenvuurwerk 
te bezigen tijdens de jaarwisseling. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


