Openbare Besluitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 11 03 2014

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

1a LD CZ
Akkoord
2014i00265
Openbare besluitenlijst vergadering van 4
maart 2014.
2a Div.-/ingekomen.

3a Stand van zaken drie decentralisaties.



Ambtelijk overdrachtsdossier
Voor kennisgeving
aangenomen.



E-mail 3/3, brief 3/3 van
Commissie Bezwaar- en
Beroepschriften Leiderdorp,
agenda hoorzitting 21/3,
2014E01290.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo 3/3, LAB071,
2014i00340.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Agenda 13/3 DB Holland
Rijnland, 2013E01326.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo 11/3,
leveringscontracten
Servicepunt71, 2014i00343.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo 6/3, ambtelijke
annotatie extra pho SA van
4/12 Holland Rijnland.
Voor kennisgeving
aangenomen.

Actuele ontwikkelingen besproken
waaronder gemeentefonds.

4a LM GWE
Akkoord
2014I00281
Betreft:
Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis.
Advies:
1. Het voornemen uit te spreken het
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besluit te nemen om:
a. de werkzaamheden van
Kringloopbedrijf Het Warenhuis voort te
zetten na beëindiging van de
gemeenschappelijke regeling Gevulei per
1 januari 2016 en als gemeenten
Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en
Zoeterwoude gezamenlijk per 1 januari
2016 een stichting voor het
kringloopbedrijf Het Warenhuis op te
richten;
b. aan de stichting “Het Warenhuis 2016”
twee doelstellingen toe te kennen:
een milieudoelstelling, te weten het
realiseren van product- en
materiaalhergebruik en een sociale
doelstelling, te weten werkgelegenheid
bieden voor diegene met een afstand tot
de arbeidsmarkt;
c. voor de stichting een bestuur in te
stellen dat wordt gevormd door
meerdere personen, waarbij het bestuur
de directe leiding gaat geven
aan de werknemers van de stichting;
d. voor de stichting een Raad van
Toezicht in te stellen, met leden die zijn
benoemd door de deelnemende
gemeenten;
e. het Algemeen Bestuur van de Gevulei
te verzoeken om voor 1 juli 2014
de gevolgen in beeld te brengen van de
liquidatie van de Gemeenschappelijke
Regeling Vuilverwerking Leiden en
omstreken per 1 januari 2016 en dit te
rapporteren aan de deelnemende
gemeenten van de gemeenschappelijke
regeling;
f. de gemeentesecretaris verzoeken om
ultimo 2014 in samenspraak met
de gemeentesecretarissen van de onder
besluitpunt 1a genoemde gemeenten op
basis van de notitie “Het Warenhuis 2016”
en het rapport over de liquidatie Gevulei
de personele, financiële en juridische
consequenties voor de stichting nader uit
te werken in een bedrijfsplan en concept
statuten voor de Stichting Het Warenhuis
2016;
2. Dit voorgenomen besluit aan de raad
voor te leggen met het verzoek zijn
wensen en/of bedenkingen hierover ter
kennis van het college te brengen;
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3. De notitie “Het Warenhuis 2016” als
vertrouwelijke informatie ter kennis te
brengen aan de leden van de commissie
Ruimte.
5a LM Beleid
2014I00209
Betreft:
Schenking gouden munt.
Advies:
Akkoord te gaan met het schenken van
de gouden Dorestad munt, gevonden in
1983, aan het Leiderdorps Museum.

Aangehouden, opnieuw aanbieden
met afweging van
bruikleenovereenkomst.

Ja

6a ME CZ
Akkoord, brief bijstellen
2014I00314
Betreft:
Invoering HR21 als functiewaarderingsen beoordelingssystematiek.
Advies:
1. HR21 met inachtneming van de
instemming van de Ondernemingsraad in
te voeren als functiewaarderings- en
beoordelingssystematiek;
2. De huidige ODRP te laten vervallen als
functiewaarderings- en
beoordelingssystematiek.

Ja

7a CW Beleid
Akkoord
2014I00332
Betreft:
Gunning aan laagste inschrijver
aanbesteding aanleg ondergrond
Boomgaardlaan.
Advies:
1. Het gunnen aan de laagste inschrijver
van de aanbesteding 1ste fase
Boomgaardlaan indien de
opdrachtsom binnen budget is.
2. Het mandateren van hoofd Beleid tot
het tekenen van de
uitvoeringsopdracht.

Ja

8a ME GWI
Akkoord, brief bijstellen
2014I00183
Betreft:
Verzoek toepassing hardheidsclausule
leges omgevingsvergunning Weversbaan
12.
Advies:

Ja
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1. Instemmen met verzoek toepassing
hardheidheidsclausule en het tarief te
bepalen op € 526,50.
2. Instemmen met uitgaande brief aan
Autohaag Zeeuw.
9a ME GWI
2014I00126
Betreft:
Verzoek toepassing hardheidsclausule
leges omgevingsvergunning Meubelplein
1.
Advies:
1. Instemmen met verzoek toepassing
hardheidheidsclausule en het tarief te
bepalen op € 526,50.
2. Instemmen met uitgaande brief aan
Turfpoort B.V.

Akkoord, brief bijstellen

Ja

10a CW GWI
Akkoord
2014i00339
Betreft:
Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunningen Vlasbaan 3 en
Zijlbaan 26.
Advies:
1. de bezwaren voor zover betrekking
hebbend op de strijdigheid van de
verleende omgevingsvergunningen met
de Beleidsregels voor beperkte
afwijkingen van het bestemmingsplan
2011 gegrond verklaren;
2. de overige bezwaren ongegrond
verklaren;
3. de bestreden besluiten handhaven met
inachtneming van de in oktober 2013
vastgestelde Beleidsregels voor beperkte
afwijkingen van het bestemmingsplan
2013en onder aanpassing van de
motivering daarvan;
4. aan partijen 1 en 2 een
proceskostenvergoeding toekennen van
ieder € 974,00;
5. de hoogte van de verbeurde
dwangsom ten behoeve van bezwaarde 2
vaststellen op € 1.260,00.

Ja

11a CW GWI
2014I00310
Betreft:
Weigeren omgevingsvergunning carport
Wilgenpark 17.

Ja
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College spreekt het voornemen uit
om de beleidsregels zodanig aan te
passen dat dergelijke ontwikkelingen in de toekomst op basis van
bestemmingsplannen mogelijk zijn.
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Advies:
De gevraagde omgevingsvergunning te
weigeren.

Vooruitlopende hierop besluit het
college af te wijken van het
ambtelijke voorstel en omgevingsvergunning te verstrekken.

OPENBAAR

Wethouder V.d. Eng geeft de wens
aan dat het college eerst de
beleidsregels aanpast alvorens
dergelijke besluiten genomen
worden.
12a HZ Beleid
2014I00064
Betreft:
Beleidsregels leerlingenvervoer
Advies:
De beleidsregels leerlingenvervoer
gemeente Leiderdorp vast te stellen.

Conform

Ja

13a Informatie-uitwisseling

Geen bijzonderheden te melden.

Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 maart 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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