
 

1 

 
VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 11 juni 2019 
TIJDSTIP  : 9.30 uur 
 
 
 
 

OpenbareBesluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
A.M. Beekhuizen Wethouder 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
H. Romeijn Gemeentesecretaris 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

S. van Noorloos Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 28 mei 2019 
De openbare besluitenlijst dd 28 mei 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo : Budget tweede onderzoek regionale 
samenwerking – fusie 
Het college stemt in om de 
gemeenteraad in de 
bestuursrapportage te vragen een 
budget beschikbaar te laten stellen 
ten behoeve van het tweede 
onderzoek naar de regionale 
samenwerking. 

 

                              

 

 3.2 Collegememo : Projectplan gebiedsvisie Baanderij 
Het college heeft kennisgenomen van 
het projectplan gebiedsvisie Baanderij. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Motie sportenquête 
Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad met betrekking tot 
de motie sportenquete. 
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 3.4 Collegememo : Projectplannen 1. opknappen 
Statendaalderplein 2. 
Randvoorwaarden/ uitgangspunten 
oude gemeentehuis locatie 
Statendaalderplein. 
Het college stemt in met de 
projectplan voor het opknappen van 
het Statendaalderplein. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Het college heeft kennis genomen van het programma van de collegeconferentie Leidse 
regio dd 11 juni 2019. 

   
   

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Aanvulling jachthuurovereenkomst 
WBE Ade   

 

  Collegebesluit : De jachthuurovereenkomst met WBE 
Ade (Z/18/065449/139418) voor 
gronden in de Boterhuispolder aan te 
vullen met de percelen, sectie B 434 ter 
grootte van 3.7875 HA. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Advies vaststellen subsidie 2018 

Activite (mantelzorg EVA) 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2018 zoals voorlopig 
toegekend aan Activite definitief vast te 
stellen op 
€ 50.490,-. 
2. Het bedrag van €720,- uit de subsidie 
van 2017, dat mocht worden 
aangewend voor de 
mantelzorgwaardering in 2018, 
definitief vast te stellen. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Advies vaststellen subsidie 2018 iDoe 
vrijwillige ondersteuning en 
Participatiewet 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie van € 40.000,- voor het 
uitvoeren van diensten ten behoeve van 
ondersteuning vrijwilligerswerk, 
inclusief waarderingsactie, in 
Leiderdorp definitief toe te kennen aan 
iDoe; 
2. De subsidie van € 38.317,- ten 
behoeve van de makelaarsfunctie 
definitief toe te kennen aan iDoe. 
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 5.4 Collegevoorstel : Beëindiging overeenkomst OASEN 
m.b.t. heffing en invordering 
rioolheffing 

 

  Collegebesluit : Akkoord gaan met beëindiging 
overeenkomst OASEN N.V. per 31 
december 2019. 

 

      

 5.5 Collegevoorstel : Grondprijzenbrief 2019  

  Collegebesluit : 1. De Grondprijzenbrief 2019 vast te 
stellen 
2. De Grondprijzenbrief 2019 ter 
kennisname te verzenden aan de raad 

 

      

 5.6 Collegevoorstel : Uitgangspuntennotitie  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de 
Uitgangspuntennotitie Gebiedsvisie 
Baanderij 
2. De raad voor te stellen om de 
Uitgangspuntennotitie Gebiedvisie 
Baanderij vast te stellen. 

 

      

 5.7 Collegevoorstel : Evaluatie duurzaamheidsleningen 
Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. de evaluatie duurzaamheids- en 
stimuleringslening gemeente 
Leiderdorp vast te stellen; 
2. De evaluatie ter informatie toe te 
sturen aan de raad. 
Wethouder Joosten is gemachtigd 
namens het college tot het doorvoeren 
van enkele redactionele wijzigingen. 

 

      

 5.8 Collegevoorstel : Gemeentelijke verantwoordelijkheid 
ten aanzien van AED’s en 
burgerhulpverlening 

 

  Collegebesluit : 1) Inwonersinitiatieven voor plaatsing 
van een openbaar en altijd bereikbare 
AED te ondersteunen in de zes zones 
waar dat momenteel niet het geval is. 
2) Daartoe de, door inwoners 
geïnitieerde, initiatieven te 
ondersteunen met een maximaal 
bedrag van €500,- per zone (scenario B). 
3) Voor de jaren 2019 en 2020 voor het 
alarmeringssysteem een bijdrage van 
€ 1627,56 per jaar toe te kennen aan 
HartslagNu. 
4) De AED van de gemeente Leiderdorp 
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op te hangen in een AED-buitenkast 
voor 24/7 beschikbaarheid; 
5) Het beleid in 2023 te evalueren. 
Wethouder Beekhuizen heeft het 
mandaat tot het doorvoeren van enkele 
wijzigingen. 

      

 

6  Sluiting 
 

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

    


