Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 17 06 2014

Aanwezig zijn:

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

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

Afwezig:

H. Romeijn

, Secretaris

AGENDA

BESLUIT

1a LD CZ
Z/14/000880/4648
Openbare besluitenlijst vergadering van
10 juni 2014.

Conform ontwerp vastgesteld.

2a Div.-/ingekomen.



Memo 27/5, Z/14/002771/3950,
wijziging planning Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2018.
Voor kennisgeving aangenomen
Memo 10/6, Z/14/002877/4012,
0-meting onderhoud
basisscholen.
Akkoord
Kopie brief 18/6 VNG met ,
kopie ongetekende
presentiekaart ALV VNG18/6 (=
volmacht voor ontvangst
stemkaart)
Akkoord
Brief 2/6, Z/14/002992/4191,
Meas/Rosarium
Akkoord
Brief 10/6, Z/14/003203-4679,
agenda hoorzitting Commissie
bezwaar- en beroepschriften
Leiderdorp 27/6.
Voor kennisgeving aangenomen
Memo 11/6, Z/14/00715/4319,
eigendom en beheer Brede
School West
Akkoord.
Memo 12/6, Z/14/000512/4502,
ambtelijke annotatie agenda AB
Holland Rijnland 25/6.
Akkoord
Memo 12/6, Z/14/ 002771/4802
concept veiligheidsanalyse IVB
2015-2018.
Voor kennisgeving aangenomen
Publicatie vergunningen week
25, Z/14/00816
Voor kennisgeving aangenomen

Ja

De campagne “samen Leiderdorp”
is vorige week van start gegaan. De
campagne is gericht op
bewustwording bij de inwoners over
de aanstaande veranderingen.

Ja
















3a Stand van zaken drie decentralisaties.
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OPENBAAR
Ja
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4a ME CZ
Akkoord.
Z/14/003030/4293
Betreft:
1ste Bestuursrapportage 2014.
Advies:
1. Instemmen om bijgaande
bestuursrapportage toe te zenden aan
de raad.
2. Instemmen met het ter besluitvorming
voorleggen aan de raad van
bijgaande begrotingswijzigingen over
boekjaar 2014.

OPENBAAR
Ja

5a ME CZ
Aangehouden
Z/14/000987/3873
Betreft:
Financiële kadernota 2015-2018.
Advies:
1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel
en financiële kadernota ter
behandeling door te zenden aan de
raad.

Ja

6a ME GWE
Akkoord.
Z/14/001428/1667
Betreft:
Verzoek grondruil begraafplaats
Eikenlaan.
Advies:
1. Het voornemen uitspreken tot
grondruil aan de Eikenlaan 25.
2. Op basis van art. 28 (kennelijke
verwaarlozing) Wet op de
lijkbezorging het verwaarloosde graf
nr. 34 van Hemert, de procedure
starten ter ruiming en verplaatsing van
het graf.
3. In afwijking van art. 28 Wlk aan deze
procedure een termijn verbinden van
ca. 1 jaar i.p.v. 5 jaar.

Ja

7a JG Beleid
2014i00008/Z/14/000867
Betreft:
Prestatieafspraken Sociaal Cultureel
werk.
Advies:
1. Akkoord te gaan met het sluiten van
de overeenkomst tussen SCW en
gemeente Leiderdorp 2014.

Ja
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Akkoord. Toevoegen inzet SCW bij
preventie alcohol- en drugsgebruik.
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OPENBAAR

2. De burgemeester te verzoeken
wethouder J. Gardeniers te machtigen
tot het ondertekenen van de
uitvoeringsovereenkomst.
8a JG Beleid
Z/14/001053/4212
Betreft:
Vaststelling subsidie 2013 Bureau Halt.
Advies:
1. De subsidie aan Bureau Halt voor
2013 conform de toekenning in het
subsidieprogramma vast te stellen.
2. De exploitatie Bureau Halt regionaal
te agenderen.

Conform advies.

Ja

9a JG GWE
Z/14/002848/4297
Betreft:
Inzet personeel GWE op koningsdag,
dodenherdenking en bevrijdingsdag.
Advies:
1. Akkoord gaan met de inzet van
personeel GWE op koningsdag,
dodenherdenking en bevrijdingsdag.
2. De hiermee gepaard gaande uren
zoveel mogelijk ten laste laten komen
op de, voor gemeentewerken,
gangbare producten.
3. De door de ambtenaren gemaakte
uren buiten reguliere werktijd niet als
tijd voor tijd te laten schrijven, maar
gewoon te laten uitbetalen.

Akkoord, mits standaardregeling
qua overwerk wordt toegepast

Ja

Akkoord.

Ja

10a CW Beleid
Z/14/002273/4078
Betreft:
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
W4.
Advies:
1. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel en –besluit met daarin de
volgende beslispunten:
1. Geen exploitatieplan vast te
stellen bij bestemmingsplan W4.
In aanvulling op het raadsbesluit van
14 februari 2013 en naar aanleiding
van de tussenuitspraak van de Raad
van State op 16 april 2014:
2. De Toelichting van
bestemmingsplan W4 te wijzigen
door:
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BESLUIT

OPENBAAR

a. wijziging van de tekst in
paragraaf 2.11 Horeca: ‘Bij
Wooon is sprake van
ondersteunende horeca en
één zelfstandige
horecagelegenheid op
Meubelplein 13.’
b. toevoeging alinea
onderbouwing actuele
regionale woonbehoefte aan
paragraaf 2.14 bij Plantage;
c. toevoeging bijlage 27 Notitie
woonbehoefte Plantage.
3. De Verbeelding van
bestemmingsplan W4 te wijzigen
door:
a. toevoeging aanduiding
‘horeca’ in bestemming
Detailhandel - woonboulevard
ten behoeve van Meubelplein
13;
b. toevoeging aanduiding ‘terras’
in bestemming Detailhandel woonboulevard ten behoeve
van Meubelplein 13.
4. De Regels van bestemmingsplan
W4 te wijzigen door:
a. In artikel 5.1 toe te voegen als
lid b: ‘horeca ter plaatse van
de aanduiding ‘horeca’, tot en
met maximaal de categorie 1
van de Staat van Horecaactiviteiten’
b. In artikel 5.4 toe te voegen:
5.4.1 Nevenassortiment
Burgemeester en wethouders
kunnen bij
omgevingsvergunning afwijken
van het bepaalde in artikel 5.1
sub a ten behoeve van de
verkoop van een
nevenassortiment binnen
perifere
detailhandelsvestigingen
onder de volgende
voorwaarden:
a. ten hoogste 20% van het
netto verkoopvloeroppervlak
wordt voor de verkoop van het
nevenassortiment gebruikt,
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OPENBAAR

Akkoord.

Ja

12a ME Beleid
Akkoord.
Z/14/003001/4263
Betreft:
Invoering Wmo 2015’Van transitie naar
transformatie’.
Advies:
1. Akkoord te gaan met de notitie
Invoering Wmo 2015 Van transitie
naar transformatie. Waarvan
enkele kernpunten zijn:
- voor alle individuele
maatwerkvoorzieningen een
eigen bijdrage te vragen die
recht doet aan de inkomensvermogenspositie van de
aanvrager;
- hulp bij het huishouden in

Ja

b. het nevenassortiment past
bij het hoofdassortiment,
c. uit distributieplanologisch
onderzoek blijkt dat geen
sprake is van ontwrichting van
de detailhandelsstructuur.
c. In artikel 5.4 toe te voegen:
5.4.2 Terras
Gronden binnen de aanduiding
‘terras’ mogen worden gebruikt
als terras behorende bij de
daar aanwezige horeca, mits
het oppervlakte van dit terras
niet groter is dan de horeca
waarbij het behoort.
5. Het bestemmingsplan W4 (planid:
NL.IMRO.0547.BPw4-VG02)
gewijzigd vast te stellen.
11a ME Beleid
Z/14/001365/3578
Betreft:
Vaststelling subsidie Kwadraad 2013.
Advies:
1. De voorlopig toegekende
exploitatiesubsidie aan Kwadraad
voor 2013 voor het uitvoeren van de
producten algemeen maatschappelijk
werk, school/jeugdmaatschappelijk
werk, bereikbaarheid buiten
kantoortijden en de tolk- en
vertaaldienst definitief vast te stellen
op een totaalbedrag van €255.678,-.
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-

BESLUIT

OPENBAAR

principe aan te bieden als een
algemene voorziening, alleen
voor de meest kwetsbare
groepen een
maatwerkvoorziening te
behouden;
lichte vormen van begeleiding
aan te bieden als algemene
voorziening, voor de
zwaardere, complexe
begeleiding (waaronder
dagbesteding) een
maatwerkvoorziening te
behouden;
sub-regionaal kwaliteitsbeleid
uit te werken;
persoonsgebonden budget
zodanig vorm te geven dat er
voldoende ruimte is voor
maatwerk.

13a JG Beleid
Z/14/001202/1300
Betreft:
Grondaankoop Polder Achthoven.
Advies:
1. De raad te verzoeken een
voorbereidingskrediet ad € 744.000,-voor de herinrichting polder
Achthoven beschikbaar te stellen
conform bijgevoegd raadsvoorstel en
–besluit (bijlage 1 en 2).
2. Akkoord te gaan met de aankoop van
de percelen kadastraal bekend
Gemeente Leiderdorp, Sectie C, de
nummers 40, groot 1.48.50 ha, 355,
groot 2.98.90 ha, 1229, groot
1.22.70 ha, 1486, groot 2.24.96 ha,
1487, groot 0.26.02 ha, 1488, groot
0.66.05 ha en1489, groot 1.70.22 ha,
derhalve tezamen groot 10.57.35 ha
van H. de Graaf conform de concept
koopovereenkomst en bijgevoegde
situatietekening (bijlage 3 en 4).
3.Conform advies van de
adviescommissie Adresnaamgeving
gemeente Leiderdorp in te stemmen met
het toekennen van de volgende
straatnaam voor het nieuwe wandelpad:
Gravenpad (bijlage 5 en 6)
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Akkoord. Alleen benodigde
middelen inzetten

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

Akkoord.

15a Informatie-uitwisseling









Uitgezocht wordt wanneer
gestart kan worden met de
uitvoering van de wateroverlast
Zijlkwartier.
Burgemeester heeft afspraak
met Visser ’t Hooft Lyceum over
drugs en drankgebruik onder de
scholieren.
Er is nog geen nieuwe
samenstelling voor het DB
Holland Rijnland en de
omgevingsdienst West Holland.
Bij de Guus Kuijerzijde komt een
onderzoek naar de
mogelijkheden met betrekking
tot een pilot. Deze pilot heeft tot
doel bewoners de mogelijkheid
te bieden te participeren in het
beheer van het openbaar groen.

OPENBAAR
Ja

Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014.
De burgemeester,

De secretaris,

BW - 2014 06 17

-8-

