Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 08 04 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

BESLUIT

OPENBAAR

1a LD CZ
Openbare besluitenlijst vergadering van
1 april 2014.

Akkoord.

Ja

2a Div.-/ingekomen.



Memo 1/4, Z/14/000616/605,
brief aan Rekenkamer svz
rekenkameronderzoeken.
Voor kennisgeving
aangenomen.

Ja



E-mail 3/4, VZHG Journaal
voor de gemeenten 2014-03.
Voor kennisgeving
aangenomen.



Ambtelijke annotatie DB
vergadering Omgevingsdienst
West Holland dd 14 april 2014
Voor kennisgeving
aangenomen.



Agenda DB Holland Rijnland
dd 10 april 2014
Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo 4/4, garantstelling LSC
Alecto, brief Z/14/000666,
Akkoord met de brief aan
gemeenteraad.



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel, gah week 15,
publicatie 9/4.
Voor kennisgeving
aangenomen.

3a Stand van zaken drie decentralisaties.

Geen bijzonderheden.

4a LM CZ/W&I Leiden
Akkoord
Z/14/000540
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen
van een aanvraag om bijzondere bijstand.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
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Ja
Ja
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2. bezwaarde kennelijk ongegrond te
verklaren in haar bezwaarschrift,
omdat onvoldoende inlichtingen zijn
verstrekt om het recht op bijstand vast
te kunnen stellen.
5a LM CZ/W&I Leiden
Akkoord
Z/14?000539
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen
van een aanvraag om bijzondere bijstand.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. bezwaarde kennelijk ongegrond te
verklaren in haar bezwaarschrift,
omdat onvoldoende inlichtingen zijn
verstrekt om het recht op bijstand vast
te kunnen stellen.

Ja

6a Lm CZ/W&I Leiden
Akkoord
Z/14/000598
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van 20 september 2013, waarbij een
eerder gegeven vrijstelling van
arbeidsverplichtingen aan betrokkene per
1 september 2013 is beëindigd.
Advies:
1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren, omdat uit de medische
adviezen blijkt dat sprake is van een
opgaande lijn in de (arbeids)mogelijkheden van betrokkene en de
medische adviezen op zorgvuldige
wijze tot stand zijn gekomen.

Ja

7a ME CZ
Z/14/000895/922
Betreft:
Prognosebrief jaarrekening 2013.
Advies:
Instemmen met het versturen van
bijgaande brief aan de raad over het
verwachte saldo van de jaarrekening
2013.

Ja
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Akkoord
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8a ME CZ
Z/14/000897/945
Betreft:
Begrotingswijziging 2, boekjaar 2014.
Advies:
Instemmen met het ter besluitvorming
voorleggen aan de raad van bijgaande
begrotingswijziging 2, boekjaar 2014.

Akkoord

OPENBAAR
Ja

9a ME CZ
Z/14/000897/956
Betreft:
Begrotingswijziging 3, boekjaar 2014.
Advies:
Instemmen met het ter besluitvorming
voorleggen aan de raad van bijgaand
begrotingswijziging 3, boekjaar 2014.

Akkoord

Ja

10a ME CZ
Akkoord
Z/14/000896/930
Betreft:
Toeslag financieel kader
gemeenschappelijke regeling begroting
2015.
Advies:
1. In te stemmen met het handhaven
van de toepassing van het financieel
kader (Strijk-norm) door de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg
(RDOG) voor de begroting 2015.
2. In te stemmen met het handhaven
van de toepassing van het financieel
kader (Strijk-norm) door de
Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) voor de begroting 2015,
tenzij de VRHM beter inzicht geeft in
de financiële en vooral kwalitatieve
gevolgen van de kaderstelling.
3. Standpunt van het college uit te
dragen in het algemeen bestuur van
de RGOD en de VRHM.

Ja

11a LM CZ/W&I Leiden
Z/14/000696/688
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen de
brief/besluit van 4 december 2013,
waarbij aan betrokkene is meegedeeld
dat de uitkering van betrokkene wordt
herberekend naar aanleiding van een
signaal van het inlichtingenbureau
Advies:

Ja
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BESLUIT

Akkoord, in brief excuses
aanbieden mbt het gevoerde
proces.
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Akkoord

Ja

Geen bijzonderheden

Ja

1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschriften
overnemen;
2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren, omdat de brief van 4
december 2013 van informatieve aard
is en niet gericht op enig
rechtsgevolg.
12a HZ CZ/Beleid
Z/14/000783/773
Pro-forma bezwaar instellen ter
zekerstelling van rechten tegen de
gestelde subsidieverplichtingen bij de
verleende bijdrage voor de aanschaf en
verplaatsing van Vliko.
13 13a Informatie-uitwisseling

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 april 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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