Openbare Besluitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 08 07 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
, loco Secretaris
, Communicatie

Afwezig:

H. Romeijn

, Secretaris

AGENDA
1a LD CZ
Z/14/000880/5784
Openbare Besluitenlijst vergadering van
1 juli 2014
2a Div.-/ingekomen.
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BESLUIT

OPENBAAR
Ja

Akkoord.



Memo Z/14/002950/6011,
conceptbrief aan de raad
ivm Algemene Uitkering
Besproken



Memo Z14/003854/5980,
Stand van zaken
Snippergroen
Besproken



Memo Z/14/003753/6008,
afsluiting parkeerterrein
Houtkamp aan de
Engelendaal
Besproken. Omzetten in een
advies met integraal
afgewogen onderbouwing.



Z/14/000512/5683,
Ambtelijke terugkoppeling
AB HR 25 juni 2014
Voor kennisgeving
aangenomen



Publicatie vergunningen
Gemeentewinkel, GAH week
27, publicatiedatum 9/7,
Z14/00816
Voor kennisgeving
aangenomen



Memo Z/14/003904/6084,
Holland Rijnland Kracht#15
Goed besproken ter
voorbereiding op de
collegeconferentie die hier
donderdag over is.
Belangrijk is concretisering
van de taken die
achterblijven en terug komen
naar de gemeenten.



Concept-brief zienswijze
concept notitie reikwijdte en
detailniveau planMER

Ja

-2-

AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

Structuurvisie schaliegas.
Besproken. Eens met de
strekking. Wethouder
Wassenaar is
gemandateerd de conceptbrief op onderdelen te
wijzigen.

3a Stand van zaken 3 Decentralisaties

Pho van 2 juli besproken.

Ja

4a LD GWI
Akkoord.
Z/14/003871/6044
Betreft:
Naamgeving nieuwe pad in de
Munnikkenpolder
Advies:
Conform advies van de adviescommissie
Adresnaamgeving gemeente Leiderdorp
in te stemmen met het toekennen van de
volgende straatnaam voor het nieuwe pad
in de Munnikkenpolder: ‘’Peter van der
Voortpad’’

Ja

5a LD Beleid
Z/14/002936/5622
Betreft:
Leidse Regio verslag bijeenkomst
colleges Leidse Regio 10 juni 2014
Advies:
1. Akkoord te gaan met het ambtelijk
verslag van de bijeenkomst
2. Akkoord te gaan met het voorstel
dat de portefeuillehouders met
elkaar in overleg gaan om uit hun
portefeuille onderwerpen te
bepalen waarop zij binnen de
Leidse Regio willen samenwerken
3. De uitkomsten van deze
bestuurlijke overleggen van de
portefeuillehouders input te laten
zijn voor de vervolgbijeenkomst in
Zoeterwoude

Akkoord.
De samenwerking gaan uitbouwen
en verkennen op de genoemde
onderwerpen hierbij ondersteund
door de regiocoördinatoren.

Ja

6a ME GWI
Z/14/003037/5915
Betreft:
Het beroepschrift gericht tegen de
afwijzing van een verzoek om
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
2013

Akkoord.

Ja

BW - 2014 07 08

-3-

AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

7a ME GWI
Z/14/003072/5700
Betreft:
Het beroepschrift gericht tegen de
afwijzing van een verzoek om
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
2014
Advies:
1. Het advies van de Commissie
Bezwaar- en Beroepschriften
overnemen
2. Het beroepschrift gegrond verklaren
3. Nieuw besluit nemen en
kwijtschelding verlenen

Akkoord.

Ja

8a ME Beleid
Z/14/003393/5882
Betreft:
Concept Ontwikkelovereenkomst Leidse
regio gemeenten en Dienstverleners
Wmo
Advies:
1. In te stemmen met de concept
Ontwikkelovereenkomst Leidse regio
gemeenten en Dienstverleners Wmo,
in het kader van het bestuurlijk
contracteren van ‘De Nieuwe
Ondersteuning’.

Akkoord.
Nog een keer checken bij de
autoriteit consument en markt of de
constructie mag.

Ja

Advies:
1. Het advies van de Commissie
Bezwaar- en Beroepschriften
overnemen
2. Het beroepschrift gegrond verklaren
3. Nieuw besluit nemen en
kwijtschelding verlenen

2. ‘De Nieuwe Ondersteuning’ zoals
omgeschreven in de concept
Ontwikkelovereenkomst Leidse regio
gemeenten en Dienstverleners Wmo
aan te merken als een dienst van
algemeen economisch belang
(DAEB).
De burgemeester besluit:
3. Wethouder, M.H. van der Eng,
namens haar te machtigen om de
Ontwikkelovereenkomst te tekenen op
9 juli 2014.
4. Coördinator cluster Maatschappij, W.
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

van Poelgeest, te machtigen om
overeenkomsten die na 9 juli 2014
worden aangegaan met
dienstverleners die willen toetreden
tot dezelfde Ontwikkelovereenkomst
te tekenen.
9a JG Beleid
Akkoord.
Z/14/002562/5710
Betreft:
Gunning uitvoering project IVVP
Verkeersmaatregelen Zijlkwartier en
Herinrichting Splinterlaan
Advies:
1. Akkoord te gaan met de beoordeling
van de aanbesteding van het project
IVVP Verkeersmaatregelen
Zijlkwartier en Herinrichting
Splinterlaan door de “Beoordeling
Verkeer Zijlkwartier/ Splinterlaan” vast
te stellen (bijlage 1)
2. De volgorde van de beoordeling zoals
vastgesteld onder beslispunt 1 te
hanteren voor het (voorlopig) gunnen
van de opdracht
3. De opdracht voorlopig te gunnen aan
de economisch meest voordelige
inschrijving door betreffende partij per
brief op de hoogte te brengen
4. De inschrijvingen van de overige
partijen af te wijzen
5. De opdracht definitief te gunnen nadat
geen bezwaren zijn ontvangen
gedurende de standstill termijn van 7
(kalender)dagen.

Ja

10a JG Beleid
Akkoord.
Z/14/001957/5452
Betreft:
Vaststelling productsubsidie BplusC 2013
Advies:
1. De voor 2013 toegekende
productsubsidie aan BplusC voor het
aanbieden van bibliotheekdiensten
vast te stellen op € 620.482,-, conform
de toekenning.

Ja

11a CW CZ/W&I Leiden
Aangehouden.
Z/14/00111/5776
Volgende week komt een
Betreft:
aangepast voorstel.
Bezwaarschrift gericht tegen een afwijzing
van een aanvraag bijzondere bijstand

Ja
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

voor tandartskosten
Advies:
1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren, omdat sprake is van een
passende en toereikende
voorliggende voorziening
(aanvullende ziektekostenverzekering
van de AV-gemeente)
12a CW Beleid/GWI
Z/14/001558/5816
Betreft:
Principe uitspraak College tot vestigen
van leisure aan de Vezelbaan 15.
Advies:
1. In principe akkoord te gaan met het
verzoek tot het vestigen van leisure
aan de Vezelbaan 15 mits aanvrager
voldoet aan gestelde voorwaarde(n).

Akkoord.
Er zijn voorwaarden gesteld aan de
vestiging, waaronder parkeren,
waaraan de aanvragen moet
voldoen.

Ja

13a CW GWI
Akkoord.
Z/14/000789/5955
Betreft:
Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning kap plataan Van
Lennepdreef.
Advies:
1. het bezwaar tegen uw (gewijzigde)
besluit van 17 december 2013
niet-ontvankelijk verklaren
2. het bestreden besluit in stand
laten.

Ja

14a CW GWI
Akkoord.
Z/14/002733/5940
Betreft:
Beslissing op bezwaarschriften
omgevingsvergunning Hoofdstraat 29.
Advies:
1. de bezwaren van bezwaarde b. nietontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren van bezwaarde a.
ongegrond te verklaren en
3. het bestreden besluit te handhaven.

Ja

15a Informatie-uitwisseling

BW - 2014 07 08



Wethouder M. van der Eng
gaat met Sportfondsen in
gesprek over aanpassing
hekwerk.

Ja

-6-

AGENDA

BESLUIT


Gesproken met Pluspunt
over o.a. een lokale
welzijnsorganisatie en
verbreding van hun
doelgroep.



Driemasterlocatie komt
voorstel voor groepswonen
Philadelphia en woningbouw
Rijnhart.



Groenoverleg is geweest,
gesproken over
bezuinigingsvoorstellen uit
de kadernota en beheerplan
Boterhuispolder.

OPENBAAR

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

De burgemeester,

De secretaris,
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