Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 19 08 2014

Aanwezig zijn:

Afwezig:

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

, Burgemeester
, Wethouder
, Wethouder
, Secretaris
, Communicatie
, Wethouder
, Communicatie

AGENDA

1a LD CZ
Z/14/000880/8124
Openbare besluitenlijst vergadering van
29 juli 2014.

BESLUIT

OPENBAAR

Akkoord

Ja

2a Div.-/ingekomen.

Ja


Brief Commissie bezwaar- en
beroepschriften 4/8,
vergaderschema hoorzitting
22/8, Z/14/004966/8413.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel, gemeente aan
huis week 34, publicatie 20/8,
Z/14/000816/9155
Voor kennisgeving
aangenomen.

3a Stand van zaken drie decentralisaties.

Geen bijzonderheden

Ja

4a ME CZ
Z/14/004876/8702
Betreft:
B&W advies jaarverslag commissie
bezwaar- en beroepschriften 2013.
Advies:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag;
2. De aanbevelingen van de commissie
over te nemen;
3. Het jaarverslag met oplegbrief toe te
sturen aan de raad.

Akkoord

Ja

5a ME CZ
Akkoord
Z/14/004530/7368
Betreft:
Doorontwikkeling behandeling
bezwaarschriften.
Advies:
1. in te stemmen met de
doorontwikkeling
bezwaarbehandeling bestaande
uit het instellen van een regionale
commissie in combinatie met
ambtelijk horen en informele
aanpak; hiertoe:
a. de op te richten Regionale
Commissie Bezwaarschriften

Ja
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BESLUIT

OPENBAAR

(de Commissie) aan te wijzen
per datum van
inwerkingtreding van de
bijbehorende verordening, als
adviescommissie ter
voorbereiding van de
beslissing op bezwaren tegen
besluiten van het college. De
Commissie is niet bevoegd ten
aanzien van:
i. bezwaarschriften ingediend
tegen besluiten op grond
van een gemeentelijke
belastingverordening;
ii. bezwaarschriften
betreffende een personele
aangelegenheid;
iii. bezwaarschriften die door
de bestuursorganen zelf
worden afgedaan.
b. in te stemmen met de
mogelijkheid van ambtelijk
horen bij bepaalde categorieën
bezwaren, die op een nader
moment door het college
worden vastgesteld.
c. in te stemmen met het
toepassen van de informele
aanpak in de fase vanaf
ontvangst bezwaarschrift
(bellen bij bezwaar) door
Servicepunt71 / serviceeenheid Juridische Zaken (SE
JZ) bij alle ingediende
bezwaarschriften, met
uitsluiting van de bezwaren
zoals uitgezonderd onder a
(onderdelen i en ii).
2. de raad voor te stellen:
a. de verordening Regionale
Commissie Servicepunt71 –
Leiderdorp 2015 vast te
stellen.
b. de hiermee op te richten
Commissie aan te wijzen als
adviescommissie voor de
gemeenteraad inzake
bezwaarschriften die bij hem
zijn ingediend per datum van
inwerkingtreding verordening.
3. in te stemmen met het
voorgestelde vervolgproces:
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OPENBAAR

6a ME CZ
Z/14/004429/9002
Betreft:
Jaarverslag klachtencoördinator 2013.
Advies:
1. Kennis te nemen van het
jaarverslag van de
klachtencoördinator over het jaar
2013;
2. De aanbeveling over te nemen;
3. Het jaarverslag ter informatie toe
te sturen aan de raad.

Akkoord

Ja

7a CW Beleid
Z/14/001857/8636
Betreft:
Huisvesting statushouder in relatie tot
woningaanpassing.
Advies:
Akkoord te gaan met
1. het inzetten van de

Akkoord

Ja

opstellen van een uitvoeringsplan
door Servicepunt71 (SE JZ) met
drie implementatiefasen:
o Fase 1: Voorbereiding en
inrichting regionale commissie
(per direct, duur: 5 à 6
maanden); hiertoe een
bestuurlijke
begeleidingscommissie vanuit
de vier Servicepunt71gemeenten in het leven roepen
ter inrichting en bemensing
commissie. In deze
implementatiefase wordt
tevens meegenomen locatie
en tijdstip van het horen van
bezwaarmakers. Tijdens alle
implementatiefasen wordt een
ambtelijke
begeleidingscommissie (vanuit
de vier Servicepunt71gemeenten) opgericht, opdat
de gemeente continue
aangehaakt blijft;
o Fase 2: Ervaring opdoen met
informele aanpak, ambtelijk
horen en regionale commissie;
o Fase 3: Evalueren en
aanpassen/uitbreiden.
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BESLUIT

OPENBAAR

hardheidsclausule uit de
verordening voorziening
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Leiderdorp 2013 ten
behoeve van de huisvesting van
een statushouder met gezin
2. de financiering van de
maatregelen te voldoen uit de
gelden bestemd voor wmowoningaanpassingen
(productnummer 6265201)
8a CW Beleid
Akkoord
Z/14/003402/8935
Betreft:
Regionale woonagenda Holland Rijnland.
Advies:
1. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel met suggesties voor
inspraakreactie van de raad naar
Holland Rijnland.

Ja

9a CW CZ/W&I Leiden
Z/14/004902/9056
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen besluit van
12 maart 2014, waarbij besloten is de
verzoeken van 14 februari 2014 om
toepassing te geven aan de Wet
dwangsom niet te behandelen.
Advies:
1. het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaar kennelijk ongegrond te
verklaren, omdat terecht besloten is
de verzoeken van 14 februari 2014
om toepassing te geven aan de Wet
dwangsom niet te behandelen.

Akkoord

Ja

10a CW Beleid
Akkoord
Z/14/001485/5975
Betreft:
Het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan Oude Dorp naar
aanleiding van uitspraak Raad van State.
Advies:
1. Het bestemmingsplan Oude Dorp aan
te passen naar aanleiding van de
uitspraak van de Raad van State van
12 maart 2014 conform de in het
raadsvoorstel genoemde punten;

Ja
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BESLUIT

OPENBAAR

2. Het bestemmingsplan met bijgevoegd
raadsvoorstel en raadsbesluit ter
vaststelling aan de gemeenteraad
voor te leggen.
11a LD CZ/GWI
Aangehouden
Z/14/004309/7715
Betreft:
Toezicht handhaving openbare ruimte.
Advies:
1. Het rapport ‘Toezicht en handhaving
in de openbare ruimte’ (versie 10 juli
2014) inclusief de aanbevelingen vast
te stellen, overwegende dat;
 het rapport een voorstel bevat
voor de gemeentelijke inzet voor
toezicht en handhaving in de
openbare ruimte van Leiderdorp
(doelen, activiteiten, capaciteit en
prestatie-indicatoren);
 het rapport aanbevelingen doet
voor sturing en verantwoording
van het voorgestelde beleid
middels een koppeling met de
reguliere planning & control
cyclus.

Ja

12a CW Beleid
Z/14/005105/8938
Betreft:
Besluit categorie vvgb Herontwikkeling
Hoogmadeseweg 60A Ranzijn.
Advies:
1. Akkoord te gaan met de
herontwikkeling van Ranzijn Tuin &
Dier aan de Hoogmadeseweg 60A.
2. De raad te verzoeken, onder
voorwaarden, de activiteit genoemd
onder 1 toe te voegen aan de
categorie gevallen waarvoor een
verklaring van geen bedenkingen van
de raad niet vereist is,
overeenkomstig raadsbesluit d.d. 19
december 2011 onder registratienr.
2011I01959.

Ja
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13a Informatie-uitwisseling

BESLUIT

Geen bijzonderheden

OPENBAAR
Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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