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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 2 februari 2021 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

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 26 januari 2021 
De openbare besluitenlijst dd 26 januari 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis" Week 5 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

 3.2 Collegememo : Raadsbrief stand van zaken jeugdhulp 
Het college stemt in met het 
aanbieden van de brief aan de 
gemeenteraad terzake de jeugdhulp. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Brief aan de raad ter afdoening van 
de motie energie neutrale scholen 
van 12 oktober 2020 
Het college stemt in met het 
aanbieden van de brief aan de 
gemeenteraad met betrekking tot de 
afdoening van de motie energie 
neutrale scholen. 
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 3.4 Collegememo : Raadsinformatiebrief m.b.t. brief 
RDOG financiële kaders 2022 
Het college stemt in met het 
aanbieden van de brief aan de 
gemeenteraad met betrekking tot de 
financiële kaders van de RDOG. 

 

 
 

4  Regionale aangelegenheden 
De gemeentesecretaris zal namens de gemeentesecretarissen in de Leidse regio 
deelnemen aan het portefeuillehouders overleg regionale aangelegenheden Leidse 
regio. 
 
Wethouder Binnendijk informeert het college over de agenda van het bestuur van 
Servicepunt71. 
 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Aansluiten bij Informatie Knooppunt 
Zorgfraude (IKZ) 

 

  Collegebesluit : 1. Aansluiten bij het Informatie 
Knooppunt Zorgfraude 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Aanwijzing lokale publieke media-

instelling 2020-2025 

 

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad voor te stellen om 
het Commissariaat voor de Media te 
adviseren om Stichting RTV Leiderdorp 
(station-call Unity) aan te wijzen als 
lokale publieke media instelling voor vijf 
jaar vanaf 28 november 2020. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Vooroverleg zonnepanelen 
Achthovenerweg 54 A 

 

  Collegebesluit : 1. Medewerking toe te zeggen aan de 
vooroverleg aanvraag voor het plaatsen 
van zonnepanelen bij de 
Achthovenerweg 54 A. 
2. De aanvrager van dit besluit op de 
hoogte brengen met de bijgevoegde 
collegebrief. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Managementletter 2020 PSA 
Accountants 

 

  Collegebesluit : Kennis te nemen van de 
managementletter 2020 en deze samen 
met de managementreactie ter 
kennisgeving aan de auditcommissie te 
zenden. 
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 5.5 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag 2021 IDb; Stichting 
Inclusie en Discriminatiebestrijding 

 

  Collegebesluit : 1. Stichting Inclusie en 
Discriminatiebestrijding (IDb) voor het 
jaar 2021 een bedrag van 
€6.637,- toe te kennen voor het 
uitvoeren van de wettelijke taken ten 
aanzien van discriminatie. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Zelfevaluatie Basisregistratie personen 
(BRP) 2020 

 

  Collegebesluit : 1.Kennis te nemen van de 
managementrapportage Zelfevaluatie 
BRP (zie bijlage 1) 
2. Uittreksel van BRP Kwaliteitsmonitor 
te ondertekenen (zie bijlage 2) 
3. Uittreksel van BRP ENSIA te 
ondertekenen (zie bijlage 3) 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


