Openbare Besluitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 26 08 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
, Locosecretaris
, Communicatie

Afwezig

H. Romeijn

, Secretaris

:

AGENDA

1a LD CZ
Z/14/000880/9007
Openbare besluitenlijst vergadering van
19 augustus 2014.
2a Div.-/ingekomen.

BW - 2014 08 26

BESLUIT

OPENBAAR
Ja

Conform



Brief 18/8 Commissie
bezwaar- en beroepschriften
Leiderdorp,
Z/14/005227/9171,
hoorzitting 5/9.
voor kennisgeving
aangenomen



Memo 21/8, raadsplanning
versie augustus 2014,
Z/14/002830/9231.
besproken



Memo 19/8,
uitvoeringsprogramma
coalitieakkoord 2014-2018,
Z/14/004516/9247.
besproken, nog individueel
met de portefeuillehouders
bespreken



Vakantierooster College.
besproken



Brief 24/7 Wmo-adviesrraad
Leiderdorp, advisering
aanbesteding trapliften e.a.
2015, Z/14/001481/8972
voor kennisgeving
aangenomen



Conceptbrief aan raad, ,
regionaal beleidsplan 20152018 Eenheid Den Haag;
Samen werken aan
veilligheid en vertrouwen
(conceptversie 1.4),
Z/14/0048668171
besproken, via brief aan de

Ja

-2-

AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

raad voor wensen en
bedenkingen

3a Stand van zaken drie decentralisaties



Memo 29/7, vestiging
flexhotel elisabethhof,
Z/14/005320/9416
besproken, volgende week
integraal afgewogen advies
hierover in het college



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel, gemeente
aan huis week 35, publicatie
27/8, Z/14/00816/9570
voor kennisgeving
aangenomen

Besproken is de agenda van
het pho Sociale agenda en
het bestuurlijke overleg in de
Leidse regio waarbij het
vooral over de verordening
jeugdhulp gaat.

Ja

4a JG Beleid
Z/14/004623/8572
Betreft:
Onderwijsachterstandenbeleid 2013
Advies:
1. De in het kader van het
onderwijsachterstandenbeleid
toegekende bijdrage aan Stichting
Kinderopvang Leiderdorp voor
kalenderjaar 2013 definitief vast te
stellen op € 148.560, conform
voorlopige toekenning.

Conform

Ja

5a ME CZ
Z/14/000897/8227
Betreft:
begrotingswijziging GIG 2014.
Advies:
1. Instemmen met het ter besluitvorming
voorleggen aan de raad van bijgaande
begrotingswijziging inzake GIG 2014,
boekjaar 2014.

Conform

Ja
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AGENDA

BESLUIT

6a LD GWI
Akkoord
Z/14/003036/9256
Betreft:
Toekennen van een nummeraanduiding
aan de echopraktijkruimte aan de
Lindelaan 23.
Advies:
1. Het toekennen van het adres
Lindelaan 23A aan de
echopraktijkruimte
2. Het huidige adres van de woning
Lindelaan 23 niet te wijzigen.
3. Het toekennen van een vergoeding
van € 500,00 voor deze adreswijziging

OPENBAAR
Ja

7a LD CZ
Z/14/004309/7715
Betreft:
Toezicht en handhaving in de 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.

Akkoord, graag inzicht in de
gevolgen van het mogelijk
(structureel) inzetten van boa’s voor
de handhaving van de verkeerswet.
Wethouder Wassenaar wil dat er in
ieder geval meer uren worden
besteed aan handhaving Wegen
Verkeerswet.

Ja

8a LD CZ/SP71 HRM
Z/14/004729/8085
Betreft:
Gedragscode voor de burgemeester en
de wethouders Leiderdorp 2014.
Advies:
1. De raad voor te stellen de
‘gedragscode voor de burgemeester
en de wethouders Leiderdorp 2014’,
vast te stellen.

Conform

Ja

9a ME GWE
Z/14/003784/9118
Betreft:

Conform

Ja
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

Overdracht eigendom terrein voormalige
PWA School.
Advies:
1. Het schoolterrein en het omliggende
terrein van de voormalige school PWA
aan de Leeuwerikstraat, kadastraal
Leiderdorp A 11147 en A11148 over
te nemen in gemeentelijk eigendom.
10a ME CZ
Akkoord
Z/14/004926/9330
Betreft:
Wet markt en overheid – vaststellen
economische activiteiten van algemeen
belang.
Advies:
1. De raad voor te stellen de volgende
economische activiteiten aan te wijzen
als activiteiten die plaatsvinden in het
algemeen belang als bedoeld in
artikel 25h, vijfde lid van de
Mededingingswet:
a. Exploitatie
sportaccommodaties /
zwembad en aanbieden sporten beweegactiviteiten;
b. Exploitatie maatschappelijk
vastgoed
2. Eind 2017 het besluit onder 1 te
evalueren naar aanleiding van de
uitwerking van de Sportnota 20132017.

Ja

11a Informatie-uitwisseling

Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 september 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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