Openbare Besluitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 06 05 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
Z/14/000880/2203
Openbare besluitenlijst vergadering van
29 april 2014.
2a Div.-/ingekomen.

BW - 2014 05 06

BESLUIT

OPENBAAR

Akkoord

Ja



Memo 29/4, inzake
woningtoewijzing
statushouder Rosarium,
Z/14/001800/2126
College stemt in met een
garantstelling voor de
periode van 1 jaar.

Ja



Brief 22/4 van Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, coda
interbestuurlijke
verhoudingen,
Z/14/001947/2347
Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo 1/5, 1e bijeenkomst
stakeholder
Driemasterlocatie,
Z/14/002089/2552
Voor kennisgeving
aangenomen. De opgave
moet gezien worden in het
kader van de woonvisie.



Memo 1/5, ambtelijke
annotatie pho SA, EZ en
ruimte van 14/5 en B&M en
V&V 15/5 Holland Rijnland,
1855/2015/2563_1.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Week 19 publicaties
vergunningen
gemeentewinkel.
Voor kennisgeving
aangenomen.
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AGENDA

3a Stand van zaken drie decentralisaties.

BESLUIT

Geen bijzonderheden.

OPENBAAR
Ja

4a LD GWI
Akkoord
Z/14/001617/1920
Betreft:
Naamgeving aquaduct onder de A4,
fietsbrug over de Oude Rijn en
fietsviaduct over de A4.
Advies:
Conform advies van de adviescommissie
Adresnaamgeving gemeente Leiderdorp
instemmen met het toekennen van de
volgende namen voor de drie objecten:
1. Voor het aquaduct onder de Oude
Rijn: Limesaquaduct
2. Voor de fietsbrug over de Oude
Rijn: Rhijnvreugdbrug
3. Voor het fietsviaduct over de A4:
Munnikkenoversteek

Ja

5a CW Beleid
Z/14/000/599
Betreft:
Opdrachtverlening Grontmij voor diverse
deelopdrachten binnen
raamovereenkomst
Advies:
1. Af te wijken van het
aanbestedingsbeleid door het
onderhands verstrekken van
deelopdrachten voor advies W4 voor
de jaren 2014, 2015 en 2016 aan
Grontmij.
2. Het Hoofd Beleid te mandateren om
met Grontmij boven het
drempelbedrag van € 50.000,-- een
raamovereenkomst te laten sluiten
voor W4 projecten.

Akkoord met beslispunt 1. Het
voorstel mbt tot het sluiten van een
raamovereenkomst tzt aan het
college aanbieden.

Ja

6a LM Beleid
2014I00209
Betreft:
Schenking gouden munt
Advies:
1. Akkoord te gaan met het schenken
van de gouden Dorestad munt,
gevonden in 1983, aan het
Leiderdorps Museum.

Akkoord echter wel de
overeenkomst aanpassen:
- Artikel 6a (periode 10 jaar
niet opnemen)
- Artikel 6b (periode van 4
weken verlengen naar 8
weken)

Ja

7a LM CZ/W&I Leiden
Z/14/001810/2499

Akkoord

Ja
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

8a LM CZ/W&I Leiden
Z/14/001852/2510
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het buiten
behandeling laten van aanvragen om
bijzonder bijstand.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaar kennelijk nietontvankelijk te verklaren, omdat het
bezwaar geen inhoudelijke gronden
bevat.

Akkoord

Ja

9a LM CZ/W&I Leiden
Z/14/001463/2514
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen
en buiten behandeling laten van
aanvragen om bijzondere bijstand.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaar kennelijk nietontvankelijk te verklaren, omdat het
bezwaar geen inhoudelijke gronden
bevat.

Akkoord

Ja

Akkoord

Ja

Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen besluit van 4
november 2013, waarbij een verzoek om
toepassing tegen aan de Wet dwangsom
is afgewezen.
Advies:
1. het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaar kennelijk ongegrond te
verklaren bezwaren, omdat de
ingebrekestelling geen inhoudelijk
doel meer diende.

10a LM CZ/W&I Leiden
Z/14/000589/2564
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 5 december 2013, waarbij over de
maanden april tot en met juni 2013 een
toeslag van 10% is verstrekt in verband
met aantoonbare woonlasten.
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

Akkoord

Ja

12a LM CZ/W&I Leiden
Akkoord
Z/14/001854/2542
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 18 november 2013, waarbij besloten
is een aflossingsbedrag vast te stellen
inzake in het verleden toegekende
bijzondere bijstand in de vorm van een
lening voor inrichtingskosten.
Advies:
1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren, omdat het aflossingsbedrag
is vastgesteld naar rato van de
draagkracht van betrokkenen. Dat
betrokkenen reeds aflossen op
diverse privéschulden maakt dit niet
anders.

Ja

13a HZ Beleid

Ja

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 is gebleken
dat betrokkene, op de maanden april
tot en met juni na, aantoonbaar
woonlasten heeft gehad.
11a LM CZ/W&I Leiden
Z/14/00238/2538
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 13 mei 2013, waarbij een aanvraag
bijzondere bijstand voor een
woonkostentoeslag is afgewezen.
Advies:
1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren, omdat inmiddels wel een
woonkostentoeslag is toegekend
vanaf datum eerste aanvraag waarbij
rekening is gehouden met extra
woonkosten van betrokkene naast de
aflossing van de hypotheekrente.
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Akkoord
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

Z/14/000666/648
Betreft:
Garantstelling Alecto.
Advies:
1. garant te staan voor maximaal 50%
voor een door LSC Alecto af te sluiten
lening van € 250.00,--;
2. akkoord te gaan met het vestigen van
een hypotheekrecht ten laste van LSC
Alecto en ten gunste van Stichting
Waarborgfonds Sport en de gemeente
Leiderdorp.
14a LM Beleid
Aangehouden
Z/14/000867
Betreft:
Prestatieafspraken Sociaal Cultureel
Werk
Advies:
1. Akkoord te gaan met het sluiten
van de overeenkomst tussen SCW
en gemeente Leiderdorp 2014.
2. De burgemeester te verzoeken
wethouder J. Gardeniers te
machtigen tot het ondertekenen
van de uitvoeringsovereenkomst.

Ja

14a Informatie-uitwisseling

Ja

Geen bijzonderheden.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 mei 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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