Openbare Besluitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 16 09 2014

Deze lijst is niet openbaar
dus alleen voor intern gebruik.

Aanwezig zijn:

Afwezig:

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

, Burgemeester
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Loco-secretaris
, Communicatieadviseur
, Secretaris

AGENDA
1a BU KBM
Z/14/000880/10589
Besluitenlijst vergadering van
9 september 2014
2a Div.-/ingekomen.
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BESLUIT
Akkoord.

OPENBAAR
Ja



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel, gemeente aan
huis week 38, publicatiedatum
17/9, Z/14/00816/11004
Voor kennisgeving aangenomen

Ja



Notitie 'Menukaart Fiets'
Z/14/005879/10680
Ramingen toevoegen



memo bij brief aan raad stand van
zaken kracht 15
Z/14/003904/10593
- Consulteren regiobestuurders
- Akkoord brief
- onduidelijk proces mbt
beslissingsbevoegdheid DB



Stand van zaken voorbereiding
collegebijeenkomst Leidse regio 7
oktober 2014 in Zoeterwoude
Z/14/002936/10540
Voor kennisgeving aangenomen



niet geheven leges
Z/14/005827/10503
Voor kennisgeving aangenomen
ook opnemen in
Bestuursrapportage



raadsplanning versie september
2014
Z/14/002830/10450
Akkoord



opvolging herinspectie BAG
Z/14/005250/9658
Voor kennisgeving aangenomen



Agenda DB HR 18 september
2014
Z/14/000638/10865
Voor kennisgeving aangenomen
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR
Ja

3a Stand van zaken drie Decentralisaties

Geen bijzonderheden.

4a LD GWI
Z/14/003741/10548
Betreft:
Toepassen hardheidsclausule
Advies:
1. Hardheidsclausule toepassen en
legeskosten kwijtschelden.

Conform advies.

Ja

5a ME GWI
Conform advies.
Z/14/002485/10461
Betreft:
Het beroepschrift gericht tegen de afwijzing
van een verzoek om kwijtschelding
gemeentelijke belastingen 2014
Advies:
1. Het advies van de Commissie
Bezwaar- en Beroepschriften
overnemen
2. Het beroepschrift ongegrond verklaren

Ja

6a ME GWI
Conform advies.
Z/14/002357/10537
Betreft:
Het beroepschrift gericht tegen de afwijzing
van een verzoek om kwijtschelding
gemeentelijke belastingen 2014
Advies:
1. Het advies van de Commissie
Bezwaar- en Beroepschriften
overnemen
2. Het beroepschrift ongegrond verklaren
3. Het bestreden besluit handhaven

Ja

7a ME GWI
Conform advies.
Z/14/004885/10652
Betreft:
Het beroepschrift gericht tegen de afwijzing
van een verzoek om kwijtschelding
gemeentelijke belastingen 2014
Advies:
1. Het advies van de Commissie
Bezwaar- en Beroepschriften
overnemen
2. Het beroepschrift ongegrond verklaren
3. Het besluit handhaven

Ja

8a ME CZ
Z/14/004645/7913
Betreft:
Governance en Incidentenprocedure

Ja
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Conform advies.
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

volgens de Baseline informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten
Advies:
1. Governance en Incidentenprocedure
gemeente Leiderdorp vast te stellen.
9a ME CZ
Conform advies.
Z/14/004644/7597
Betreft:
KPI 2013: resultaat en stappenplan IBT
onderzoek 2013/2014
Advies:
1. De rapportage m.b.t. de Kritische
Prestatie Indicatoren (KPI)-meting 2013
vast te stellen;
2. Aan de hand van de KPI een planning
opstellen van uit te voeren actiepunten/
verbeterpunten in 2014;
3. het verslag en verantwoording over
2013 van het beheer van de
archiefbewaarplaats en het gevoerde
archief- en informatiebeheer
(jaarverslag) vast te stellen en ter
kennis te brengen aan de
gemeenteraad
4. het jaarverslag 2013 na kennisneming
door de gemeenteraad toe te zenden
aan de provinciale archiefinspectie.
10a ME DIR/Control
Z/14/005556/9922
Betreft:
actualisatie normenkader
accountantscontrole 2014
Advies:
1. Het voor 2014 geactualiseerde
‘Normenkader voor de
accountantscontrole op de
jaarrekening van de gemeente
Leiderdorp’ ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.
11a ME Beleid
Z/14/002896/9214
Betreft:
Vaststelling subsidie De Binnenvest 2013
Advies:
1. De prestatiesubsidie 2013 voor De
Binnenvest voor het in standhouden
van vier plaatsen voor
maatschappelijke opvang voor jongeren
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Ja

Conform advies.

Ja

Conform advies.

Ja
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

definitief vast te stellen op een bedrag
van € 0,-.
2. Over 2013 een bedrag van € 18.700,terug te vorderen
12a ME Beleid
Z/14/003161/6781
Betreft:
Vaststelling subsidie Vriendendienst 2013
Advies:
1. De subsidie voor Vriendendienst voor
2013 vast te stellen op € 9.006,-.

Conform advies.

Ja

13a ME Beleid
Z/14/004653/9136
Betreft:
subsidieaanvraag Vriendendienst 2015
Advies:
Voor 2015 een gemeenschappelijke
bijdrage van € 9.006,- toe te kennen voor
Vriendendienst.

Conform advies.

Ja

14a ME Beleid
Z/14/003612/10575
Betreft:
Verordening maatschappelijke
ondersteuning Leiderdorp 2015
Advies:
1. De nota van inspraak Verordening
maatschappelijke ondersteuning
Leiderdorp 2015 vast te stellen.
2. In te stemmen met de inhoudelijke
reactie op het advies van de Wmoadviesraad.
3. In te stemmen met de Verordening
maatschappelijke ondersteuning
Leiderdorp 2015.
4. De raad voor te stellen de Verordening
maatschappelijke ondersteuning
Leiderdorp 2015 vast te stellen.

Conform advies.

Ja

15a JG Beleid
Conform advies.
Z/14/001372/6228
Nader overleg over overhead in tarief JGT
Betreft:
Mandatering inkoop en aanbesteding
jeugdhulp 2015
Advies:
1. Het inkoopdocument Notitie Jeugdhulp
2015 ter vaststelling aan de Raad voor
te leggen;
2. In te stemmen met begroting in de
Notitie Jeugdhulp 2015 en de raad voor
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Ja

AGENDA

3.
4.

5.

6.

BESLUIT

OPENBAAR

te stellen:
a. Een bedrag van € 4.448.297,uit het jeugdhulp budget
beschikbaar stellen voor
regionale inkoop van jeugdhulp
b. Een bedrag van € 1.209.281,uit het jeugdhulpbudget
reserveren/oormerken voor de
lokale uitvoering voor de
jeugdhulp
In te stemmen met de pgb-gedragslijn
(variant 3)
In te stemmen met initiële contractduur
voor één jaar, met voor de
opdrachtgever een optie tot verlenging
met een jaar.
In te stemmen met de Uitnodiging tot
Contractering (UTC) inclusief alle
bijlagen.
Vast te stellen van de Algemene
inkoopvoorwaarden voor diensten
2014, 2015 en 2016 op het gebied van
jeugdhulp en niet van toepassing
verklaren van de Algemene lokale
inkoopvoorwaarden en van het
gemeentelijke aanbestedings- en
inkoopbeleid (geldend voor Leiderdorp)
gedurende de looptijd van de
contracten van de inkoop van diensten
op het gebied van jeugdhulp.

16a CW Beleid
Conform advies.
Z/14/005277/9726
Betreft:
Coördinatieregeling Plantage
uitwerkingsplan en omgevingsvergunning
Advies:
In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel en –besluit met daarin het
volgende beslispunt:
1. De coördinatieregeling als bedoeld in
artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke
ordening van toepassing te verklaren
voor het project Plantage waarbij de
volgende onderdelen gecoördineerd
voorbereid en bekendgemaakt worden:
 Het uitwerkingsplan Plantage
 De omgevingsvergunning voor de
activiteiten:
o Bouwen
o Weg aanleggen
o Uitrit aanleggen
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Ja
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AGENDA



BESLUIT

OPENBAAR

o Kappen
o Aanlegvergunning
(archeologie)
Inrichten van een
bouwplaatsinrichting

17a CW Beleid/Ruimte
Conform advies.
Z/14/005579/9981
Betreft:
Levering grond Leidsedreef van ROC aan
Ymere
Advies:
1. Mee te werken aan de verkoop en
levering van gronden aan de
Leidsedreef nrs. 4 en 5 door ROC aan
Ymere voor mogelijkerwijs een andere
bestemming dan onderwijsdoeleinden.
2. In te stemmen met het schrappen van
erfdienstbaarheden en kettingbedingen
in akte met deel 2819 en nr. 40 d.d. 22
november 1972; (zie bijlage 1 onder IV)
3. In te stemmen met het schrappen van
kettingbedingen in akte(n) met deel
2198 en nrs 60,61 en 62 d.d. 28 mei
1971 ( zie bijlage 1 onder V)

Ja

18a CW/W&I Leiden
Conform advies.
Z/14/002310/10808
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen een besluit tot
herziening en terugvordering van verleende
bijstand
Advies:
1. Het advies van de commissie bezwaar
en beroepschriften over nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren,
het bestreden besluit handhaven, onder
aanpassing van de motivering, omdat in
bezwaar niet is gebleken dat van
betrokkene te veel is teruggevorderd en dat
met de nadere toelichting ter zitting volgens
de commissie voldoende aan het
motiveringsbeginsel wordt tegemoet
gekomen.

Ja

19a CW/W&I Leiden
Z/14/003169/10792
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen schrijven van
29 april 2014, betreffende een
‘correspondentierichtlijn’.
Advies:

Ja
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Conform advies.
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

1. het advies van de Commissie bezwaaren beroepschriften over nemen;
2. 2 Het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk
te verklaren, omdat het schrijven van 29
april 2014 geen besluit in de zin van artikel
1:3 lid 1 van de Awb is en derhalve
3. niet openstaat voor het maken van
bezwaar.
20a CW GWI
Z/14/002714/10202
Betreft:
Collegebesluit na bezwaar over de
afwijzing van een
gehandicaptenparkeerkaart
Advies:
1. Het advies van de Commissie Beroepen Bezwaarschriften over te nemen en
het bezwaar gegrond te verklaren
2. Een gehandicaptenparkeerkaart toe te
kennen
3. Het besluit van 21 januari 2014 in te
trekken

Conform advies.

Ja

21a CW GWI
Z/14/000777/10431
Betreft:
Beslissing op bezwaar vellen 34 bomen
langs de Engelendaal
Advies:
1. advies van de Cie. Bezwaar- en
beroepschriften overnemen,
2. bezwaar niet – ontvankelijk verklaren,
3. de verleende omgevingsvergunning
handhaven,
4. de beslissing op bezwaar vaststellen.

Conform advies.

Ja

22a Informatie-uitwisseling

Geen bijzonderheden.

Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 september 2014.
De burgemeester,

De secretaris,retarmeester,

De secretaris,
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