Openbare besluitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 10 06 2014

Aanwezig zijn:

L.M. Driessen-Jansen
M.H. van der Eng
C.J.M.W. Wassenaar
J.J.F.M. Gardeniers
T. Heijsteeg
C. Visser

, Burgemeester
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Loco-Secretaris
, Communicatie

Afwezig:

H. Romeijn

, secretaris

AGENDA

BESLUIT

1a LD CZ
Akkoord
Z/14/000880/4205
Openbare besluitenlijst vergadering van 3
juni 2014.
2a Div.-/ingekomen.

3a Stand van zaken drie decentralisaties.



Memo 27/5, Z/14/002830/3928,
raadsplanning mei 2014 en lijst
van toezeggingen
o Akkoord



Nieuwe brochures BplusC in het
onderwijs schooljaar 2014-2015
o Voor kennisgeving
aangenomen



E-mail 5/6, kandidaatstellingen,
VNG-commissies, Z/14/0032494742.
o Voor kennisgeving
aangenomen.



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel, gemeente aan
huis week 24, publicatiedatum
11/6, Z/14/00816
o Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo 4/6, ambtelijke annotatie
AB 11/6 omgevingsdienst,
Z/14/001915/4385
o Akkoord.



Memo 4/6, ambtelijke annotatie
DB-vergadering
Omgevingsdienst West-Holland
16/6, Z/14/000632/4371
o Akkoord.



Extra kortingen op een aantal
budgetten in mei-circulaire.
Onzekerheid financiering en
financierbaarheid neemt toe.
Intentie om regionaal
solidariteitsfonds op te zetten
v.w.b. Jeugdzorg.




4a ME CZ
Z/14/000897/4129
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Akkoord

OPENBAAR
Ja

Ja

Ja

Ja
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

Betreft:
Begrotingswijziging 5.
Advies:
Instemmen met het ter besluitvorming
voorleggen aan de raad van bijgaande
begrotingswijziging 5, boekjaar 2014.
Akkoord

Ja

Akkoord
6a CW CZ/W&I Leiden
Z/14/002736/3729
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het niet in
behandeling nemen van een aanvraag
om bijzondere bijstand.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. het bezwaar kennelijk ongegrond te
verklaren, omdat onvoldoende
inlichtingen zijn verstrekt om het recht
op bijstand vast te kunnen stellen op
grond waarvan terecht besloten is de
aanvraag om bijzondere bijstand niet
in behandeling te nemen.

Ja

7a JG GWE
Akkoord
Z/14/002843/3966
Betreft:
Vervanging 2 zijlader huisvuilwagens.
Advies:
1. Overgaan tot de aanschaf van 2 stuks
DAF 75 CF Euro 6 huisvuilauto’s met
Translift opbouw.
2. De vervangingsinvestering van
€ 200.000 per auto, en deze

Ja

5a CW CZ/W&I Leiden
Z/14/002407/4230
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen besluit van
17 januari 2014, waarbij besloten is een
verzoek om toepassing te geven aan de
Wet dwangsom niet te behandelen.
Advies:
1. het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaar kennelijk ongegrond te
verklaren bezwaren, omdat op het
bezwaar al was beslist en de
ingebrekestelling geen inhoudelijk
doel meer diende.
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BESLUIT

OPENBAAR

afschrijvingslasten te dekken uit het
product Reiniging.
3. Het afdelingshoofd GWE machtigen
de aankoop te doen.
8a JG Beleid
Z/14/002932
Betreft:
Toekennen subsidie Kwadraad t.b.v.
Proeftuin Jeugd en Gezinsteams.
Advies:
1. akkoord te gaan met het toekennen
subsidie aan Kwadraad voor inzet in
de proeftuin Jeugd- en Gezinsteams
in 2014.

Akkoord

Ja

9a JG Beleid
Z/14/002814/3868
Betreft:
Subsidieaanvraag erfgoedlijn Limes.
Advies:
1. Akkoord te gaan met het aanvragen
van een subsidie ad € 50.000,-- bij de
provincie Zuid-Holland voor de
subsidieregeling erfgoedlijnen.

Akkoord, mits andere partijen
participeren in co-financiering.

Ja

Akkoord

Ja

10a ME CZ/SP71
Z/14/003040/4312
Betreft:
Vakbondsacties 2014 – vaststellen
spelregels werkgever.
Advies:
1. Acties van de vakbonden om hun
eisen bij de cao-onderhandelingen
kracht bij te zetten niet te
ondersteunen.
2. Acties van gemeentepersoneel in het
kader van de cao-onderhandelingen
toe te laten voor zover deze niet de
veiligheid in het geding brengen en
voor zover deze niet disproportioneel
zijn.
3. Niet gewerkte uren (dan wel niet
verrichte werkzaamheden) wegens
deelname aan de landelijke
actiedag worden niet bezoldigd of
worden in overleg met de
werknemer afgeschreven van de
verlofuren.
4. Dat actievoerders voor het
inhouden van bezoldiging of
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BESLUIT

OPENBAAR

afschrijven van verlofuren worden
geregistreerd.
5. Dat het gebruik of ter plaatse
hebben van gemeentelijk materieel
niet is toegestaan behoudens
toestemming van de werkgever.
6. Dat het dragen van uniform of
dienstkleding tijdens de acties niet
is toegestaan behoudens
toestemming van de werkgever.
7. Dat er voor het gebruik van
gemeentelijke ruimtes voor
actiedoeleinden toestemming
gevraagd moet worden.
8. Dat voor het gebruik van de
gemeentelijke email voor het
verspreiden van
vakbondsinformatie, al dan niet via
de OR, toestemming gevraagd
moet worden.
9. Dat overtreding van de regels voor
het gebruik van gemeentelijke
eigendommen disciplinaire
consequenties kan hebben.
10. Dat de ambtenaar verantwoordelijk
is voor de door hem/haar
veroorzaakte schade aan
gemeentelijke eigendommen en
(materieel van) derden.
11a ME CZ
Aangehouden
Z/14/003030/4293
Betreft:
1ste Bestuursrapportage 2014.
Advies:
1. Instemmen om bijgaande
bestuursrapportage ter informatie toe
te zenden aan de raad.
2. Instemmen met het ter besluitvorming
voorleggen aan de raad van
bijgaande begrotingswijzigingen over
boekjaar 2014.

Ja

Aangehouden.
12a ME CZ
Z/14/000987/3873
Betreft:
Kadernota
Advies:
Instemmen om bijgaand raadsvoorstel en
financiële kadernota ter behandeling door
te zenden aan de raad.

Ja
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BESLUIT

13a LD CZ en Beleid
Z/14/002456/3229
Betreft:
Preventie en handhavingsplan Alcohol.
Advies:
1. Het preventie- en handhavingsplan
Alcohol Leiderdorp 2014-2016 vast te
stellen en ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voor te leggen.

Aangehouden.

14a Informatie-uitwisseling

Geen bijzonderheden.

OPENBAAR
Ja

Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 juni 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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