Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 23 09 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

1a LD CZ
Z/14/000880/11127
Openbare besluitenlijst vergadering van
16 september 2014.
2a Div.-/ingekomen.
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BESLUIT

OPENBAAR

Akkoord

Ja



E-mail 2/9, comité van
aanbeveling, Stichting
Theater Leiderdorp i.o.
College heeft waardering
voor het initiatief.
Burgemeester zal echter niet
deelnemen aan comitê van
aanbeveling en gemeente
zal geen financiele bijdrage
verstrekken.

Ja



Memo 16/9, planning vervolg
verkenningsproces LAB071,
Z/14/002046/11055.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Verslag 10/9, A4 Overleg
Buurt Actief Het Oude Dorp,
Z/14/000764/10704
College vraagt aandacht
voor goede uitvoering van
actiepunten.



Memo 18/9, Holland
Rijnland, pho VV en BM
26/9, Z/14/002864/11252
Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo 18/9, beoordeling
aangepast grondbod
Plantage,
Z/14/003622/10881
Voor kennisgeving
aangenomen.



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel, gemeente
aan huis week 39, publicatie
24/9, Z/14/000816/11429
Voor kennisgeving
aangenomen.
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR
Ja

3a Stand van zaken drie decentralisaties.

Gesproken over de onrust die
landelijk in de media is ontstaan
over de jeugdzorg. Afgesproken is
om hierover vanuit gemeente en in
de regio actief te communiceren.

4a CW CZ/W&I Leiden
Z/14/004464/10863
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen een besluit
tot buiten behandeling stellen van een
aanvraag bijzondere bijstand voor
bewindvoeringskosten
Advies:
1. Het advies van de commissie bezwaar
en beroepschriften over nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te
handhaven, omdat niet alle benodigde
gegevens zijn overhandigd om het recht
op (bijzondere) bijstand te kunnen
vaststellen.

Akkoord

Ja

5a CW CZ/W&I Leiden
Akkoord
Z/14/001340/10838
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen een afwijzing
van een aanvraag bijzondere bijstand
voor tandartskosten
Advies:
1. Het advies van de commissie bezwaar
en beroepschriften over nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit
handhaven onder aanpassing van de
motivering, omdat sprake is van een
passende en toereikende voorliggende
voorziening (AV Gemeente)

Ja

6a ME/JG Beleid
Z/14/004811/8040
Betreft:
concept subsidieprogramma.
Advies:
1. Het concept subsidieprogramma vast
te stellen en voor zienswijzen ter
inzage te leggen

Akkoord, subsidieprogramma
aanvullen mbt de Sterrentuin met
de volgende passage ”Inzet van dit
gesprek wordt een korting op
huisvestingssubsidies van 15% per
2016”

Ja

7a ME GWI
Z/14/002660/11016
Betreft:
Het beroepschrift gericht tegen de

Akkoord

Ja
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BESLUIT

OPENBAAR

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
8a ME CZ
Z/14/000987/11094
Betreft:
Programmabegroting 2015-2018.
Advies:
1. In stemmen met bijgaande
programmabegroting 2015-2018 en
deze toezenden aan de raad ter
besluitvorming.

Aangehouden, college zal in nog
twee termijnen spreken over
concept programmabegroting.

Ja

9a Informatie-uitwisseling

College zal in het vervolg aansluiten
bij diverse maatschappelijke
initiatieven en bijeenkomsten.

Ja

Op voorstel van burgemeester
besluit het college tot een second
opinion op de consequenties van
besluitvorming mbt
brandweerkazerne Leiderdorp.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 september 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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