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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 7 mei 2019 
TIJDSTIP  : 9.30 uur 
 
 
 
 

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

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 30 april 2019 
De openbare besluitenlijst dd 30 april 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo : Projectopdracht ontwikkeling 
minimabeleid 
Het college heeft kennisgenomen van 
de projectopdracht met betrekking tot 
de ontwikkeling van het minimabeleid. 

 

          

 3.2 Collegememo : Projectopdracht sport-en 
beweegnota 
Het college heeft kennisgenomen van 
de projectopdracht sport- en 
beweegnota. 

 

 

 3.3 Collegememo : Overzicht budgetten groen en 
besteding 
Het college heeft kennisgenomen van 
het overzicht van de budgetten en 
besteding met betrekking tot het 
groenonderhoud. Dit overzicht is aan 
het college aangeboden om meer 
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inzicht te geven 

 3.4 Collegememo : Oplegnotitie bij concept zienswijze 
concept-programmabegroting 2020 
VRHM 
Het college heeft kennisgenomen van 
de concept zienswijze voor de 
gemeenteraad met betrekking tot de 
concept-programmabegroting 2020 
van de VRHM. 
 

 

 3.5 Collegememo : Zienswijze conceptbegroting 2020 
Holland Rijnland 
Het college heeft kennisgenomen van 
de concept zienswijze voor de 
gemeenteraad met betrekking tot de 
conceptbegroting 2020 Holland 
Rijnland. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Geen bijzonderheden. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Herziening collegebesluit aanbieding 
onderzoek Spanjaardsbrug e.o. 

 

  Collegebesluit : 1. Het rapport kentekenonderzoek 
Spanjaardsbrug e.o. vast te stellen. 
2. Het besluit tot afsluiten van de 
Spanjaardsbrug voor het autoverkeer 
mee te nemen 
bij het vast te stellen van het 
mobiliteitsplan Bereikbaar en op Weg 
(december 
2019). 
3. De gemeenteraad van Leiderdorp en 
het college van Leiden hierover te 
informeren. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Opdracht inhuur externe medewerkers 

t.b.v. project Doorontwikkeling 

Jeugdhulp Leidse regio 

 

  Collegebesluit : 1. Opdracht te verlenen aan Vondel 
&Nassau voor het detacheren van een 
ervaren 
beleidsmedewerker jeugdhulp voor 12 
uur per week over een periode 10 
maanden 
met ingang van 11 maart 2019, met een 
mogelijke verlenging van maximaal 2 
maanden; 
2. Opdracht te verlenen aan Fleur 
Spijkers Advies & Management voor het 
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detacheren 
van een ervaren beleidsmedewerker 
voor 33 uur per week ten behoeve van 
de 
inzet in het regionaal beleidsteam 
jeugdhulp namens de Leidse regio voor 
de 
periode 1 april 2019 tot en met 31 
december 2019; met een mogelijke 
verlenging 
van maximaal 2 maanden; 
3. Opdracht te verlenen aan Tempo 
Team voor de inzet van een 
Projectondersteuner 
voor 24 uur per week vanaf 15 april 
2019 tot en met 31 december 2019, 
met een 
mogelijke verlenging tot 31 december 
2020; 
1. Dekking voor het totaal bedrag van 
deze opdrachten ad € 55.919,- aan te 
vragen in 
de 1e Bestuursrapportage 2019. 

 

 5.3 Collegevoorstel : Opdrachtverlening Definitief Ontwerp 
inrichtingsplan Groene Hartcentrum 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met afwijken van de 
inkoop- een aanbestedingsprocedure 
om 
enkelvoudig onderhands aan te 
besteden aan Peter Verkade 
Landschapsarchitect 
voor het opstellen en de projectleiding 
van het definitief ontwerp 
inrichtingsplan 
Groene Hartinformatiecentrum. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Visie jeugdhulp "Samen Sterk voor 
Toekomst van Jeugd(hulp) 

 

  Collegebesluit : 1. De visie "Samen Sterk voor de 
Toekomst van de Jeugd(hulp)" vast te 
stellen voor 
inspraak en daarmee in te stemmen 
met de volgende uitgangspunten: 
a. dat in de Leidse regio de kansen en 
mogelijkheden van het kind en zijn of 
haar gezin centraal staan. 
b. dat in de Leidse regio de hulp en 
ondersteuning wordt genormaliseerd, 
door zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
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het normale leven. 
c. dat in de Leidse regio de werkwijze 
van de professional aansluit bij de 
leefwereld van het kind en zijn of haar 
gezin. De hulp wordt dichtbij in het 
gezinsleven geboden, waarbij 
vroegsignalering en preventie 
belangrijke 
factoren zijn. 
2. De inspraak periode vast te stellen op 
vier weken vanaf 14 mei 2019 tot en 
met 14 
juni 2019; 

 

8  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
H. Romeijn       A.M. Beekhuizen-Wesseling  

     


