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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 29-9-2020 
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 besluitenlijst 22-9-2020 
De openbare besluitenlijst dd 22-9-2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 39/40 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsbrief Q2 Veilig Thuis en Rosa 
Manus 
Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad. 
 

 

 

 3.3 Collegememo : Ontwikkelingen op het gebied van 
afvalinzameling 
Het college heeft kennisgenomen van 
het memo op de ontwikkelingen op 
het gebied van afvalinzameling.  

 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Binnendijk informeert het college naar aanleiding van de bestuursvergadering  
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van het Servicepunt71. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Afwijzen van verzoeken voor 
grondaankoop als 'snippergroen' uit de 
groenstrook tussen Nagelkruidzoom 
1t/m7 en Fluitekruidzoom 18 
 

 

  Collegebesluit : 1. Verzoeken voor grondaankoop als 
'snippergroen' binnen de groenstrook 
tussen 
Nagelkruidzoom 1t/m7 en 
Fluitekruidzoom 18 af te wijzen. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Inspectie beschoeiing en MJOP 

Leiderdorp 2020 

 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het gunnen van 
de opdracht aan Ans Adviesgroep en de 
kosten, € 23.830, ten laste te brengen 
van het budget voor inspecties voor 
Water. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Collectieve zorgverzekering 2021 
 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het in 2021 
uitbreiden van het pakket met een 
basispolis naast de 
standaard- en toppolis. 
2. De bijdrage van de gemeente vast te 
stellen op een volledige vergoeding van 
de 
basispolis ( +/- € 15,00) , € 26,00 voor 
de standaardpolis en € 34,00 voor de 
toppolis1.. 
3. In te stemmen met de invoering van 
het gespreid betalen eigen risico 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Straatnaamgeving parallelweg N445, 
grenzend aan gemeente Kaag en 
Braassem 
 

 

  Collegebesluit : 1. De straatnaam Hofdijklaan toe te 
kennen aan de parallelweg, 
noordoostelijk gelegen aan 
de N445, grenzend aan de gemeente 
Kaag en Braassem. 
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 5.5 Collegevoorstel : Programmabegroting 2021  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 
programmabegroting 2021 
2. De programmabegroting 2021 aan te 
bieden aan de raad 
3. De raad voor te stellen om; 
-de programmabegroting 2021 vast te 
stellen; 
-de investeringskredieten 2021 
beschikbaar te stellen voor een bedrag 
van € 11.474.319; 
 
Akkoord met inachtneming dat het 
voorwoord nog iets aangevuld zal 
worden; tevens tekstwijzigingen mbt 
Zijl-bedrijven en ter zake regionale 
samenwerking en recente 
besluitvorming. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Bezwaar LVU tegen afwijzing eigen 
kantoorruimte in Sterrentuin 

 

  Collegevoorstel : 1. De bezwaren (bezwaarschrift met 
nummer 5.2020.0822) kennelijk niet-
ontvankelijk te 
verklaren. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Uitvoeringsafspraken sportnotitie 
Bloemerd Onroerend Goed & Sport 
B.V. (BOGS B.V.) en RCL 

 

  Collegevoorstel : 1. De conclusie dat het originele 
voorstel voor de huurverhoging voor 
RCL en BOGS B.V. – 
in vier jaar vanaf 1 juli 2021 – financieel 
niet haalbaar is uit het rapport 
‘huurconstructie 

voetbalvereniging Leiderdorp: 
advisering over haalbaarheid 
overdracht van beheers- en 
onderhoudskosten' van het Mulier 
Instituut, als uitgangspunt te nemen 
voor de 
gesprekken met RCL en BOGS B.V. over 
een wel haalbaar scenario; 
2. De gesprekken met RCL en BOGS B.V. 
te starten – met als basis de scenario’s 
die het 
Mulier Instituut schetst – over nieuwe 
afspraken over de uitvoering van de 
sportnotitie 
‘Bewegingsruimte. 
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6  Sluiting 
 

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

    


