Openbare Besluitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 28 01 2014

Deze lijst is niet openbaar
dus alleen voor intern gebruik.

Aanwezig zijn:

L.M. Driessen-Jansen
C.J.M.W. Wassenaar
M.H. van der Eng
L. Maat
H.L. Zilverentant
H. Romeijn
C. Visser

, Burgemeester
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Secretaris
, Communicatie

AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

1a LD CZ
2014i00089
Openbare besluitenlijst vergadering van
21 januari 2014.

Akkoord

Ja

2a Div.-/ingekomen.



E-mail 20/1, agenda hoorzitting
7/2 CBB, 2014E00396.
Voor kennisgeving
aangenomen.

Ja



Memo 22/1, concept
beantwoording verzoek
aanpassing beleidsregels
driehoeksbordreclame,
2014i00095.
Voorstel aan college
voorbereiden om beleidsregels
bij te stellen.



Memo 23/1, 2014i00072,
situatieschets integraal
veiligheidsbeleid.
Akkoord. Aanbieden aan de
gemeenteraad.



Brief 23/1, 2013U03624,
doorrekening
decembercirculaire 2013.
Brief aanpassen en aanbieden
aan raad



Publicatie vergunningen
Gemeentewinkel, week 5
Voor kennisgeving
aangenomen.

3a Stand van zaken drie decentralisaties.

Aanbiedingsnota wordt momenteel
opgesteld ten behoeve van
bestuurlijke behandeling.

Akkoord
4a LM CZ/W&I Leiden
2014i00091
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 14 juni 2013, waarbij het college heeft
besloten tot verrekening van een
openstaande vordering van € 970,28 met
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Ja

Ja
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de door belanghebbende van de
gemeente Almere ontvangen uitkering.
Advies:
1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaar niet-ontvankelijk te
verklaren, omdat het bezwaarschrift
buiten de termijn is ingediend en
belanghebbende geen verschoonbare
redenen van termijnoverschrijding
heeft aangevoerd.
5a CW Beleid
2014i00012
Betreft:
W4 fietspaden, provinciaal fietspad F267.
Advies:
1. Akkoord gaan met overname van de
fietsbrug over de Oude Rijn, onder de
door Leiderdorp aangegeven condities.
2. Akkoord te gaan met het storten van de
te ontvangen onderhoudsgelden
voor de fietsbrug over de Oude Rijn in de
reserve Egalisatie exploitatielasten
en vanaf 2015 jaarlijks het
onderhoudsbudget aan de reserve
Egalisatie exploitatielasten te onttrekken
en in de voorziening IBOR te storten voor
de fietsbrug over de Oude Rijn.
3. Akkoord te gaan met het informeren
van de raad over de overname van de
fietsbrug en de financiële afwikkeling
hiervan.
4. De fietsverbinding Munnikkenpolder /
Achthovenerpolder vervangen door
een fietsverbinding Munnikkenpolder /
Bospolder.

Akkoord, indien niet voldaan wordt
aan aangegeven condities dient een
nieuw voorstel aan het college te
worden aangeboden. College
tevens informeren over resultaat
van de onderhandelingen.

Ja

6a LD CZ
2013I01084
Betreft:
Vaststellen lokale risico inventarisatie ten
behoeve van update provinciale
Risicokaart (IBT onderdeel)
Advies:
1. Vaststellen lokale risico inventarisatie
Leiderdorp 2013.
2. Akkoord gaan met invoeren
risicogegevens in risicodatabases (ISOR
en RRGS).
3. Akkoord gaan met het plaatsen van

Akkoord

Ja
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een link op de gemeentelijke website naar
de provinciale risicokaart (met logo
gemeente Leiderdorp).
Akkoord
7a LM CZ/W&I Leiden
2014i00070
Betreft:
Bezwaarschriften gericht tegen de
besluiten van 20 juni 2013, 25 juni 2013
en 13 september 2013. Het gaat om
respectievelijk een besluit tot toekenning
van een aanvraag levensonderhoud, een
besluit tot herziening en terugvordering en
een besluit tot opleggen van een
bestuurlijke boete.
Advies:
1. Het advies van de commissie bezwaar
en beroepschriften gedeeltelijk over
nemen;
2. Het bezwaarschrift gericht tegen het
besluit van 20 juni 2013 conform het
advies ongegrond verklaren, omdat de
ingangsdatum van de uitkering (18 maart
2013) conform inschrijving in de
gemeente Leiderdorp is;
3. Het bezwaarschrift gericht tegen het
besluit van 25 juni 2013 contra het advies
ongegrond verklaren, omdat uit artikel 7
lid 1 WWB volgt dat het college bevoegd
is om te beoordelen of iemand recht heeft
op bijstand en dat artikel 42 WB die ziet
op afstemming tussen gemeenten ziet op
het doorzenden van aanvragen waar hier
geen sprake van is;
4. Het bezwaarschrift gericht tegen het
besluit van 13 september 2013
(vervangen door het besluit van 28
oktober 2013) conform het advies
gegrond verklaren, omdat het besluit tot
opleggen van een bestuurlijke boete voor
een gedraging die mede ziet op een
periode voordat het boeteregime in
werking is getreden in strijd is met
artikel 7, lid 1 EVRM en artikel 15, lid 1
IVBPR.

Ja

8a LM Beleid
2014i00081
Betreft:
Realisatie Kunstwerk Brede School West
(buitenruimte).
Advies:

Ja
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Akkoord
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1. Akkoord te gaan met het verstrekken
van de opdracht tot realisatie van het
kunstwerk in de buitenruimte bij de locatie
Brede School West aan de heer Ram
Katzir.
2. Dit kunstwerk te plaatsen op het
buitenterrein van de Brede School West.
3. Akkoord te gaan met het aangaan van
de verplichting € 71.000 op het product
Kunst en voor dit bedrag bij de 1e
bestuursrapportage een
begrotingswijziging aan de raad voor te
leggen.
9a LM CZ/W&I Leiden
2014i00097
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 11 juli 2013, waarbij bijzondere
bijstand voor (hoge) kosten van huur is
afgewezen.
Advies:
1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren, omdat betrokkene gebruik
kan maken van een passende en
toereikende voorliggende voorziening
(huurtoeslag).

Akkoord

Ja

10a ME GWI
2014I00063
Betreft:
2e wijziging van de legesverordening
2014.
Advies:
Bijgevoegde 2e wijziging van de
Verordening op de heffing en invordering
van leges 2014 te wijzigen. De
bevoegdheid hiervoor is aan het college
voorbehouden (niet aan de Raad) in
artikel 10, lid c, van de onderhavige
Legesverordening 2014, dit omdat het
gaat om nieuwe en gewijzigde
rijksregelgeving en die in de loop van het
belastingjaar in werking treedt.

Akkoord

Ja

11a HZ GWE
2014I00019
Betreft:
Huurovereenkomst SCw.

Akkoord

Ja
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Advies:
1. Stichting Sociaal Cultureel Werk voor
Jongerencentrum Dwars en Zo,
Bloemerd 1c voor 2014 een
kostendekkende jaarhuur van € 34.109,00
te berekenen,
2. Stichting Sociaal Cultureel Werk voor
de jongerenruimte in De Buit,
Buitenhoflaan 1 een kostendekkende voor
2014 een kostendekkende jaarhuur van
€ 3.352,71 te berekenen.
12a Informatie-uitwisseling

Burgemeester informeert het
college over de effecten voor de
regio en Leiderdorp in het kader van
het Nuclear Security Summit (NSS).

Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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