Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 15 07 2014

Aanwezig zijn:

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

, Burgemeester
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Secretaris
,

AGENDA

BESLUIT

1a LD CZ
Akkoord
Z/14/000880/6462
Openbare besluitenlijst vergadering van 8
juli 2014.
2a Div.-/ingekomen.

3a Stand van zaken drie decentralisaties.



Toelichting 10/7 bij memo
PCBO, OBSG, SKL over
scholencomplex Voorhof,
Z/14/001773/6504.
Voorgestelde richting nader
uitwerken in voorstel. Aandacht
voor goede inhoudelijke
onderbouwing.



Memo 10/7, Z/14/002758/6629,
stand van zaken 3D’s juli 2014
brief raad.
Akkoord



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel, gemeente aan
huis week 29, publicatie 16/7,
Z/14/000816/6850
Voor kennisgeving
aangenomen.

College stemt in met ambtelijke
annotatie met betrekking tot pfh
sociale agenda.

4a CW Beleid
Akkoord
Z/14/003723/5875
Betreft:
Toezegging aan Wereldhave inzake
afwijking bestemmingsplan ‘Nieuw
Centrum’ v.w.b. maatvoering winkels.
Advies:
1. Ten behoeve van de uitbreiding en
renovatie van Winkelhof in
principe af te wijken van de
oppervlaktebeperkingen voor
winkels zoals opgenomen in
artikel 3.3.1 in bestemmingsplan
‘Nieuw Centrum’,

OPENBAAR
Ja

Ja

Ja

Ja

2. Voor winkels in Winkelhof daarbij
onderscheidt te maken in:
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-

kleine winkels tot 1000m2
bruto vloeroppervlakte (bvo)

-

maximaal 4 grote non-food
winkels, zoals bijvoorbeeld
warenhuizen, van meer dan
1000m2 bvo

-

maximaal 2 supermarkten met
respectievelijk maximaal 2500
en 3500 m2 bvo

OPENBAAR

waarbij de totaal uit te breiden
winkelvloeroppervlak ten opzichte
van de bestaande situatie met
maximaal 6000 m2 mag worden
vergroot ( artikel 3.3.2). E.e.a.
passend binnen de afspraken met
de stakeholders.
3. Voor verzoeken in bestaande
bebouwing tot een maximum van
1500 m2 bruto vloeroppervlakte
(bvo) in principe medewerking te
verlenen met toepassing van
artikel 2.12 lid sub a onder 2
Wabo, (kruimelregeling)
4. Voor nieuwbouw en winkelunits
van meer dan 1500 m2 bruto
vloeroppervlakte (bvo) in principe
medewerking te verlenen met
toepassing van artikel 2.12 lid sub
a onder 3 Wabo (uitgebreid), met
dien verstande dat hiervoor een
verklaring van geen bedenkingen
is vereist van gemeenteraad op
basis van een goede ruimtelijke
onderbouwing,
5. Voor de realisatie van horeca op
pleinniveau indien nodig af te
wijken van het bestemmingsplan
Nieuw Centrum met toepassing
van artikel 2.12 lid sub a onder 2
of 3 Wabo.
5a ME CZ
Z/14/003145/4523
Betreft:
BenW advies Besluit Informatiebeheer.
Advies:
1. Besluit Informatiebeheer gemeente
Leiderdorp 2014 vast te stellen
2. Besluit Informatiebeheer gemeente
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Akkoord, gemeenteraad informeren
over genomen besluit.

Ja
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OPENBAAR

Leiderdorp 1998 in te trekken op het
moment van de inwerkingtreding van
het Besluit Informatiebeheer
gemeente Leiderdorp 2014
6a ME GWE
Akkoord
Z/14/003582/5386
Betreft:
Schoonmaakovereenkomst DZB voor het
schoonhouden van het gemeentehuis, de
begraafplaats en de kinderboerderij.
Advies:
1. Akkoord gaan met de
overeenkomst om DZB
schoonmaak met ingang van 1
augustus 2014 de schoonmaak
van het gemeentehuis,
kinderboerderij en begraafplaats
te laten verzorgen voor een
bedrag van € 64.000 per jaar
exclusief btw.
2. Coördinator gemeentewerken
Gert-Jan Nottelmann zal worden
gemachtigd om deze
overeenkomst te ondertekenen.

Ja

7a ME CZ
Akkoord
Z/14/000987/6380
Betreft:
uitgangspunten opstellen begroting 20152018.
Advies:
1. Voor het opstellen van de begroting
2015-2018 de volgende
uitgangspunten te hanteren:
a. De meerjarenbegroting van de
begroting 2014-2017 na wijziging;
b. Alle in de financiële kadernota
2015-2018 opgenomen voorstellen te
hanteren m.u.v. punt 302
Sportfondsen Leiderdorp.
c. De indexopslag van 1% op de
werkelijke bijdrage aan sportfondsen
2014 structureel op te nemen.
d. Het uitgewerkte coalitieakkoord.

Ja

8a CW Beleid
Z/14/001351/5689
Betreft:
Koop/Realisatieovereenkomst
ontwikkeling Amaliaplein.
Advies:

Ja
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OPENBAAR

1. Akkoord te gaan met de Koop/
Realisatieovereenkomst Ontwikkeling
Amaliaplein, d.d. 23 juni 2014 (bijlage
1)
2. De gemeenteraad te informeren over
de overeenkomst en de vervolgfase
(zie de brief in bijlage 2)
9a CW Beleid
Akkoord
2014I0414
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;
- Het maatregelenpakket om
ontbrekende schakels en
knelpunten de komende jaren
op te pakken die zorgen voor
het behalen van de
doelstelling.
2. De Fietsnota 2014-2020 ter
vaststelling aan de gemeenteraad
voor te leggen.
10a ME Beleid
Z/14/00361/6527
Betreft:
Concept Verordening maatschappelijke
ondersteuning Leiderdorp 2015.
Advies:
1. De concept Verordening
maatschappelijke ondersteuning
Leiderdorp 2015 vast te stellen voor
inspraak.

Akkoord

Ja

Ja

2. De inspraakperiode vast te stellen op
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OPENBAAR

zes (6) weken, van 21 juli tot en met 1
september 2014.
3. De Wmo-adviesraad vragen advies uit
te brengen over de concept
Verordening maatschappelijke
ondersteuning Leiderdorp 2015.
11a ME GWI
Akkoord
Z/14/003039/6529
Betreft:
Het beroepschrift gericht tegen de
kennelijke afwijzing van de automatische
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
2013/2014.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
Bezwaar- en Beroepschriften
overnemen
2. Het beroepschrift niet ontvankelijk
verklaren
3. Het beroepschrift beschouwen als een
aanvraag kwijtschelding over 2013

Ja

12a Informatie-uitwisseling

Ja

Geen bijzonderheden

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 juli 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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