Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 25 02 2014

Aanwezig zijn:

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

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

AGENDA

1a LD CZ
2014i00263
Openbare besluitenlijst vergadering van
18 februari 2014.

BESLUIT

OPENBAAR

Akkoord

Ja



E-mail 17/2, agenda hoorzitting
7/3 commissie bezwaar- en
beroepschriften, 2014E00958
Voor kennisgeving
aangenomen.

Ja



E-mail 17/2, agenda hoorzitting
14/3 commissie bezwaar- en
beroepschriften, 2014E00965
Voor kennisgeving
aangenomen.



Overzicht aangehouden B&W
stukken.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo 19/2, 2014i00276,
resultaten burgerpanel.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo 18/2,
herinspectierapportage BAGBeheer, 2014I00262.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Publicatie vergunningen
Gemeentewinkel
Conform.

2a Div.-/ingekomen.

3a Stand van zaken drie decentralisaties.
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Gesproken over ambtelijke
annotatie AB HR 5-3-2014.
Conform met aanvulling dat
ontwikkeling moet aansluiten met
het door de raad gegeven kader
mbt Kracht15 en dat de
kennisstructuur van SP71 bij
voorkeur bij uitwerking betrokken
gaat worden.

Ja
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BESLUIT

OPENBAAR

4a HZ Beleid
Akkoord
2014I00248
Betreft:
Normenkader ten behoeve van de
rechtmatigheidscontrole 2013-2017 van
de Gemeenschappelijke Regeling Oude
Rijnzone.
Advies:
akkoord te gaan met het normenkader ten
behoeve van de rechtmatigheidscontrole
2013 – 2017 van de Gemeenschappelijke
Regeling Oude Rijnzone.

Ja

5a HZ GWE
Akkoord
2014I00200
Betreft:
Inbesteden schoonmaak DZB.
Advies:
1. Akkoord te gaan met het inbesteden
van de schoonmaakdienstverlening aan
DZB , zoals omschreven in scenario 1
van de oplegnotitie aanbesteding
schoonmaak (bijlage 1), voor de percelen
gemeentehuis, kinderboerderij en
begraafplaats. Voor de glasbewassing en
de sanitaire materialen volgt de
gemeente Leiderdorp wel de Europese
aanbesteding.

Ja

6a CW GWI
2014i00207
Betreft:
Inhuur WMO consulent.
Advies:
In afwijking van geldende inkoopregels
het contract van de huidige WMO
consulente nogmaals verlengen

Akkoord

Ja

7a CW Beleid
2013I01418
Betreft:
Nieuw ontwerp IKEA.
Advies:
1. Medewerking te verlenen aan de
realisatie van een gewijzigd bouwplan van
IKEA zoals weergegeven in de ruimtelijke
schetsen in Bijlage 1.
2. Ten behoeve van het gewijzigde
bouwplan een wijziging van het
bestemmingsplan voor te bereiden.
3. Ter versnelling van de procedure,

Akkoord, onder voorwaarde dat op
nader moment besluitvorming zal
plaatsvinden over nieuw op te
stellen overeenkomst. In deze
overeenkomst dient betrokken te
worden het versterken van de
duurzaamheidsagenda en dat
voldaan gaat worden aan de
lopende verplichtingen.

Ja
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College stelt vast dat een latere
uitbreiding van Ikea niet aan de
orde is.
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BESLUIT
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voorafgaand aan de aanvraag, aan de
raad een coördinatiebesluit (art. 3.30
Wro) voor te leggen waardoor de
vaststelling van het bestemmingsplan en
de verlening van de
omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen als één besluit worden
aangemerkt.
8a ME CZ
Akkoord
2014I00275
Betreft:
Verzoek nabetaling verkochte gronden
Boterhuispolder.
Advies:
1. Verzoek om nabetaling aan voormalig
pachter af te wijzen;
2. Verzoek om nabetaling aan erven van
de verkoper af te wijzen.

Ja

9a ME CW
Akkoord
Beleid/CZ
2014i00257
Betreft:
3D bijdrage Holland Rijnland
projectbudget 2014.
Advies:
1. Kennis te nemen van de brief van
Holland Rijnland over projectbudget 3D
2014 (zie bijlage 1).
2. Kennis te nemen van het “project 3D
Holland Rijnland Werkplan 2014”
(bijlage 2).
3. Akkoord te gaan met het beschikbaar
stellen van de Leiderdorpse bijdrage
van € 40.437 in 2014 ten behoeve van de
projectorganisatie 3D Holland
Rijnland.
4. Akkoord te gaan met bijgevoegde
schriftelijke reactie aan Holland Rijnland
(bijlage 3).

Ja

10a LM CZ/W&I Leiden
2014i00278
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 2 september 2013, waarbij een
aanvraag bijzondere bijstand voor een
ooglidcorrectie en tandartskosten is
afgewezen.
Advies:
1. Het advies van de commissie bezwaar
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Akkoord

Ja
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en beroepschriften over nemen;
2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren, omdat het bezwaarschrift is
ingediend ruimschoots buiten de daarvoor
geldende termijn en geen verschoonbare
redenen van termijnoverschrijding zijn
aangegeven.
11a Informatie-uitwisseling

Geen bijzonderheden

Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 maart 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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