Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 13 05 2014

Aanwezig zijn:

Afwezig

:

L.M. Driessen-Jansen
C.J.M.W. Wassenaar
J.J.F.M. Gardeniers
H. Romeijn
C. Visser

, Burgemeester
, Wethouder
, Wethouder
, Secretaris
, Communicatie

M.H. van der Eng

, Wethouder

AGENDA

BESLUIT

1a LD CZ
Akkoord
Z/14/000880/2746
Openbare besluitenlijst vergadering van 6
mei 2014.
2a Div.-/ingekomen.

3a Stand van zaken drie decentralisaties.



Concept-gespreksverslag
2/4, ingediend 30/4,
deelnemers College,
Stichting Winkelhof,
Wereldhave en LOV,
Z/14/001984.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Brief 2/5 van commissie
bezwaar- en beroepschriften
leiderdorp, agenda
hoorzitting 16/5,
Z14/002110-2579.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel week 20,
publicatie 14/5, Z/14/000816
Voor kennisgeving
aangenomen.

Geen bijzonderheden

4a CW Beleid
Akkoord
Z/14/001372/2335
Betreft:
Opdrachtgeverschap jeugd.
Advies:
1. In te stemmen met de notitie
Gezamenlijk opdrachtgeverschap
jeugdhulp;
2. De raad voor te stellen kennis te
nemen van de notitie Gezamenlijk
opdrachtgeverschap jeugdhulp;
3. De raad te laten besluiten om:
a) De uitvoering en coördinatie
van het gezamenlijk
opdrachtgeverschap jeugdhulp
te beleggen bij het
samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland, in de vorm van een
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dienstverleningsopdracht door
het college. De uitvoering van
het technisch
opdrachtgeverschap wordt
daarbij zoveel als mogelijk
gedaan via bestaande lokale
of regionale gemeentelijke
afdelingen en het
zorgkantoor/de
zorgverzekeraar.
b) De kosten van de
gespecialiseerde jeugdzorg in
2015 gezamenlijk te
financieren en daarbij te
werken met het
verzekeringsmodel, op basis
van een door de raad vast te
tellen ontwerpbegroting
jeugdhulp.
5a CW GWI
Z/14/002229/2799
Betreft:
Verlenen omgevingsvergunning carport
Wilgenpark 9.
Advies:
1. De gevraagde omgevingsvergunning
te verlenen.

Wethouder Van der Eng vraagt
aantekening tegen het besluit tot
het verlenen van de
omgevingsvergunning carport
Wilgenpark 9 te hebben gestemd.

6a CW Beleid
Aangehouden
2014I00414
Betreft:
Fietsnota 2014-2020.
Advies:
1. Akkoord te gaan met de Fietsnota
2014-2020 waarvan de belangrijkste
onderdelen zijn:
- Het percentage fietsverplaatsingen
in de komende zes jaar met vijf
procent laten toenemen door het
ontwikkelen van een volwaardig,
sociaal veilig, fijnmazig
fietsnetwerk;
- Het stellen van
voorkeurskenmerken waaraan
fietsvoorzieningen moeten
voldoen;
- Het hernieuwde fietsnetwerk vast
te stellen met primaire en
secundaire fietspaden die
aansluiten op het regionale
fietsnetwerk;
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Het maatregelenpakket om
ontbrekende schakels en
knelpunten op te pakken die
zorgen voor het behalen van de
doelstelling.
De Fietsnota 2014-2020 ter
vaststellening aan de
gemeenteraad voor te leggen.

7a CW Beleid
Akkoord
Z/14/001937/2662
Betreft:
Begroting Holland Rijnland 2015, B&W
advies.
Advies:
1. Akkoord te gaan met de oplegbrief
aan de raad en de concept zienswijze
op de begroting Holland Rijnland
2015.

Ja

8a Informatie-uitwisseling

Ja

Geen bijzonderheden

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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