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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 6-10-2020 
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 29 september 2020 
De openbare besluitenlijst dd 29-9-2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 41 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Agenda bestuurlijk overleg met 
Rijnhart Wonen 8 oktober 2020 

 

    Het college stemt in met de agenda 
van het bestuurlijk overleg met 
Rijnhart Wonen dd 8 oktober 2020. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
september 2020 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de collegeplanning. Deze zal worden 
aangeboden aan het presidium 
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie VVE Floreokids 
2019 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie aan FloreoKids voor de 
uitvoering van het 
Onderwijskansenbeleid in 2019 
definitief vast te stellen op € 
105.358,50. 

2. Een bedrag van € 26.642,-- terug te 
vorderen. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 

Onderwijskansenbeleid Smallsteps 

2019 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie aan Smallsteps voor de 
uitvoering van het 
Onderwijskansenbeleid in 2019 
definitief vast te stellen op € 
28.564,36. 

2. Een bedrag van € 10.825,64 terug te 
vorderen. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Vaststelling bestemmingsplan 
'Reparatieplan Nieuw Centrum 2020' 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen het 
bestemmingsplan 
'Reparatieplan Nieuw Centrum 
2020' met planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPnieuwcentru
m2020-VG01 gewijzigd vast te 
stellen. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Vaststelling bestemmingsplan 
Heelblaadjespad 1 

 

  Collegebesluit : 1. De Nota zienswijzen 
omgevingsvergunning 
Heelblaadjespad 1 (bijlage 1) 
vast te stellen. 

2. De raad voor te stellen de Nota 
van beantwoording zienswijzen 
bestemmingsplan 
Heelblaadjespad 1 (bijlage 2) 
vast te stellen. 

3. De raad voor te stellen het 
bestemmingsplan 
Heelblaadjespad 1 (bijlage 3 
t/m 5) met 
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planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BP-
heelblaadjespad1-VA01 
gewijzigd vast te stellen. 

4. De raad voor te stellen af te 
zien van de vaststelling van een 
exploitatieplan ex. artikel 6.12 
Wro. 

      

 5.5 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar Herenhof  

  Collegebesluit : 1. Het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te 

nemen. 

2. Het bezwaarschrift ongegrond 

te verklaren. 

3. Het verkeersbesluit in stand te 

laten. 

 

      

 5.6 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar verkeersbesluit 
aanwijzen parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen op 
Keizershof t.h.v. nr 33 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te 

nemen 

2.  Het bezwaarschrift ongegrond 

te verklaren. 

3.  Het verkeersbesluit in stand te 

laten 

 

      

 5.7 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar laadpaal 
Brittenburg 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te 

nemen. 

2. Het bezwaarschrift ongegrond 

te verklaren. 

3. Het verkeersbesluit in stand te 

laten 

 

      

 5.8 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar verkeersbesluit 
laadpaal Hoofdstraat 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te 

nemen. 
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2.  Het bezwaarschrift ongegrond 

te verklaren. 

3. Het verkeersbesluit in stand te 

laten. 

      

 5.9 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
afwijzing bedrijfskapitaal op grond van 
de BBZ 2004 

 

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift ongegrond 
verklaren en de bestreden 
beslissing in stand houden 

 

      

 5.10 Collegevoorstel : Verlenging looptijd 
Gemeenschappelijke Regeling De Oude 
Rijnzone 

 

  Collegebesluit : 1. het verlengen van de looptijd 
van de Gemeenschappelijke 
Regeling De Oude Rijnzone met 
1 jaar tot 1 januari 2022. 

2. De kosten die voortvloeien uit 
het verlengen de 
Gemeenschappelijke Regeling 
De Oude Rijnzone te betalen. 

3. Bijgevoegde concept brief 
waarin het college instemt met 
het verlengen van de looptijd 
van de Gemeenschappelijke 
Regeling De Oude Rijnzone te 
versturen. 

 

      

 5.11 Collegevoorstel : Algemene plaatselijke verordening 
Leiderdorp 2020 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen de 
Algemene plaatselijke 
verordening Leiderdorp 2020 
vast te stellen conform 
bijgevoegd raadsvoorstel en 
raadsbesluit. 

 

      

 5.12 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar verkeersbesluit 
herinrichting Ericalaan 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te 

nemen. 

2. Het bezwaarschrift ongegrond 

te verklaren. 

3. Het verkeersbesluit in stand te 
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laten. 

      

 5.13 Collegevoorstel : Vaststellen gebiedsvisie Baanderij  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met 'Nota van 

beantwoording zienswijzen 

concept gebiedsvisie Baanderij' 

en deze door de raad vast te 

laten stellen. 

2. De gebiedsvisie Baanderij ter 

vaststelling aan de raad voor te 

leggen. 

3.  Op grond van artikel 25, 

tweede lid, Gemeentewet jo. 

artikel 10 Wob geheimhouding 

op te leggen aan bijlage 5 

'Kostenverhaal Transformatie' 

4. De raad vragen een 

investeringskrediet beschikbaar 

te stellen van € 555.000, - ten 

behoeve van de 

voorbereidingskosten voor de 

realisatie van de gebiedsvisie en 

deze kosten rubriceren onder 

immateriële vaste activa als 

onderzoeks- en 

ontwikkelingskosten. 

 

      

 5.14 Collegevoorstel : Uitstel adviestermijn Aanwijzing lokale 
publieke media-instelling 

 

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad voor te 
stellen om naast de aanvraag 
van Stichting RTV Leiderdorp de 
aanvraag van Stichting Studio 
Leiderdorp op basis van 
zorgvuldigheid alsnog mee te 
nemen in het adviestraject voor 
het aanwijzen van een lokale 
publieke media-instelling voor 
vijf jaar vanaf 28 november 
2020. 

2. De gemeenteraad voor te 
stellen om bij het 
Commissariaat voor de Media 
te vragen om 6 maanden uitstel 
van de adviestermijn hiervoor. 
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6  Sluiting 
 

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

    


