Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 20 05 2014

Aanwezig zijn:

Afwezig:

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

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

AGENDA

1a LD CZ
Z/14/000880/3241
Openbare besluitenlijst vergadering van
13 mei 2014.

2a Div.-/ingekomen.

BESLUIT

Wethouder Van der Eng verzoekt
aantekening tegen de
besluitvorming met betrekking tot
het verlenen van een
omgevingsvergunning tbv een
carport te hebben gestemd
(beslispunt 5a 13 mei 2014).


Concept-brief aan raad,
Z/14/002466/3252,
kinderpardon.
College stemt in met de brief
aan de gemeenteraad mbt
de door de raad gestelde
vragen terzake het
kinderpardon.



Memo 20/5, motie
14/10/2013, Voorhoflaan.
Besluitvorming conform
concept beantwoording.



Memo 20/5, motie
14/10/2013, onderzoek naar
en nemen van maatregelen
om ernstige hinder door
verkeerslawaai terug te
dringen.
Besluitvorming conform
concept beantwoording.

OPENBAAR
Ja

Ja

3a Stand van zaken drie decentralisaties.

Geen bijzonderheden

Ja

4a LD CZ
Z/14/001997/2421
Betreft:
benw advies Veiligheidsregio Hollands
midden VRHM zienswijze
ontwerpbegroting 2015.
Advies:
1. Kennis te nemen van de
oplegnotitie aan de raad ten
aanzien van de ontwerp
programmabegroting VRHM
2015;
2. Kennis te nemen van de
geformuleerde conceptzienswijze en deze de raad
mee te geven als basis voor
een zienswijze aan het

Akkoord

Ja
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BESLUIT

OPENBAAR

5a ME CZ
Z/14/001316/2936
Betreft:
Ontwerpbegroting 2015 en jaarrekening
2013 Servicepunt71.
Advies:
1. Kennis nemen van de
ontwerpbegroting 2015 en de
jaarrekening 2013 Servicepunt71.
2. De concept-zienswijze toe te sturen
aan de raad voor akkoord.

Akkoord

Ja

6a ME Beleid
Z/14/002278/3038
Betreft:
Ontwerpbegroting RDOG HM 2015.
Advies:
1. Akkoord te gaan met de oplegbrief
aan de raad en de conceptzienswijze
op de ontwerpbegroting RDOG HM
2015.

Akkoord

Ja

7a ME Beleid
Z/14/001349/3053
Betreft:
Mandatering ondertekening afspraken
MEE 2015.
Advies:
1. Mevrouw Rosalie Antoinette van
Gelderen te mandateren om de
regionale afspraken MEE 2015
namens de gemeente Leiderdorp te
tekenen.

Akkoord

Ja

Dagelijks Bestuur van de
VRHM; strekking van de
zienswijze: instemmen met de
ontwerp programmabegroting,
onder de strikte voorwaarde
dat de financiële kaderstelling
in de toekomstige begrotingen
concreet vorm krijgt;
3. Aan de raad voor te stellen de
burgemeester opdracht te
geven om als lid van het
Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio, de zienswijze
van de gemeenteraad kenbaar
te laten maken bij het Dagelijks
Bestuur van de
Veiligheidsregio, voor 6 juni
2014.
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BESLUIT

OPENBAAR

8a ME Beleid
Z/14/002230/2852
Betreft:
De Gemeentelijke Integrale
Grondexploitatie (GIG) 2014 en de
bijbehorende specifieke
kredietaanvragen.
Advies:
1. Akkoord te gaan met de GIG 2014.
2. De GIG 2014 aan de raad voor te
leggen ter vaststelling.
3. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel (Z/14/002230/2867).

Akkoord

Ja

9a CW CZ/W&I Leiden
Z/14/001488/2793
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 10 september 2013, waarbij het
college heeft besloten tot het opleggen
van een waarschuwing wegens het
schenden van de
inlichtingenverplichtingen.
Advies:
1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaarschrift gegrond te
verklaren en het bestreden besluit te
herroepen, omdat niet aannemelijk
gemaakt kan worden of het formulier
gegevenscontrole (tijdig) naar
belanghebbende is verzonden.

Akkoord

Ja

10a CW GWI
Z/14/002506/3329
Betreft:
Beslissing op bezwaar en besluit
gewijzigde aanvraag
omgevingsvergunning Zijldijk 9.
Advies:
1. het bezwaar gegrond te verklaren en
het bestreden besluit te herroepen;
2. een nieuw besluit te nemen op de
aanvraag van de bezwaarde;
3. de gewijzigde aanvraag
omgevingsvergunning Zijldijk 9 te
verlenen.
4. de leges aanslag van de
oorspronkelijke weigering
omgevingsvergunning te vernietigen.

Akkoord

Ja
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BESLUIT

OPENBAAR

11a JG Beleid
Z/14/001314/1450
Betreft:
Bodembeheernota.
Advies:
1. De raad voor te stellen om de
Bodembeheernota, deel A
(Algemeen) en deel B
(gebiedsspecifiek beleid gemeente
Leiderdorp) vast te stellen.

Akkoord

Ja

12a JG Beleid
Z/14/002155/2574
Betreft:
Begroting 2015 Omgevingsdienst WestHolland, zienswijze.
Advies:
1. Akkoord te gaan met het doorsturen
van de bijgevoegde zienswijze op de
begroting 2015 van de
Omgevingsdienst West-Holland aan
de raad.

Akkoord

Ja

13a JG Beleid
Z/14/002203/2478
Betreft:
BW Benoeming burgerlid commissie
kunstzaken.
Advies:
1. De heer Bert Kienjet per direct te
benoemen als burgerlid van de
Commissie Kunstzaken Leiderdorp,
ter vervanging van vertrekkend lid
mevrouw M. Buma.

Akkoord

Ja

14a LM CZ/W&I Leiden
Z/14/001668/2597
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 18 december 2013, waarbij besloten
is tot verrekening van een openstaande
vordering van € 76.277,21 met een
uitkering van betrokkene bij het UWV.
Advies:
1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschrift over
nemen;

Akkoord

Ja

De heffingsambtenaar zal bij de
verleende gewijzigde
omgevingsvergunning een nieuwe
legesaanslag opleggen.
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BESLUIT

OPENBAAR

2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren, omdat betrokkene het
bezwaarschrift buiten de wettelijke
termijn heeft ingediend en niet is
gebleken dat betrokkene
verschoonbare reden had om het
bezwaarschrift buiten de termijn in te
dienen.
15a CW Beleid
Akkoord
Z/14/001930/3056
Betreft:
Verklaring van geen bedenkingen voor
vergroten agrarisch bouwperceel van
Maatschap Roest, Achthovenerweg 49c.
Advies:
1. Mee te werken aan de procedure
tot verlenen van de
omgevingsvergunning 2014-0025OG01 voor het vergroten van het
agrarische bouwperceel voor het
perceel Achthovenerweg 49c en
hiermee af te wijken van het
geldende bestemmingsplan
Achthovenerpolder 2005;
2. De Raad op 16 juni 2014 te
verzoeken een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen
(VVGB) af te geven voor het
verlenen van bovengenoemde
omgevingsvergunning met
toepassing van artikel 2.12, lid a,
onder 3 van de Wet Algemene
bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).

Ja

16a Informatie-uitwisseling

Ja

College bespreekt het incident met
betrekking tot het maaien tijdens het
broedseizoen in de Boterhuispolder.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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