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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   
DATUM : 30 augustus 2022 
TIJDSTIP
  

: 10:00 

 
 
 

 
Openbare Besluitenlijst 

 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
H. Romeijn Wethouder 
B. Vastenhoud Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
A.M. Roos Gemeentesecretaris 
     
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten  23 augustus 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 23-8-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 35 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Benoemen loco-secretarissen  

  Collegebesluit : 1. Mevrouw M.N. Prinsenberg te 
benoemen als loco-secretaris. 

2. Mevrouw B.M.G. Willems te 
benoemen als loco-secretaris. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college regelt de vervang van de 

gemeentesecretaris voor de uitvoering van 

haar taken bij afwezigheid. Met dit besluit 

worden  twee nieuwe loco-secretarissen 

aangewezen. 
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 4.2 Collegevoorstel : Strategie Digitale Veiligheid  

  Collegebesluit : 1. Vaststellen van de Strategie Digitale 
Veiligheid. 

2. De raad met bijgevoegde brief 
hierover te informeren. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Strategie Digitale Veiligheid is opgesteld 

om een antwoord te hebben op de 

uitdagingen op het gebied van digitale 

veiligheid en de cyberweerbaarheid en 

cybergevolgbestrijding vorm te geven.  

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Ledenraadpleging uitgangspunten Cao 
Gemeenten 2023 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van HRM Servicepunt71 
over de uitgangspunten in de 
arbeidsvoorwaardenota voor de 
werkgeversinzet CAO Gemeenten 
2023 over te nemen; 

2. De volgende toelichting aan de VNG 
te geven voor de inzet in de caso 
onderhandelingen:  

a. Akkoord met het voorstel 
voor de inzet over hybride 
werken en duurzaam 
verplaatsen; 

b. Akkoord met het voorstel 
voor de inzet inzake de 
bovenwettelijke sociale 
zekerheid; 

c. Niet akkoord met het 
voorstel over de toelagen; 

d. Akkoord met het voorstel 
voor de inzet van duurzame 
inzetbaarheid; 

e. Niet akkoord met het 
voorstel voor de inzet op het 
gebied voor het betaald 
ouderschapsverlof; 

f. Akkoord met de inzet op 
kunstzinnige vorming, voor 
zover van toepassing voor 
de gemeente Leiderdorp; 

g. Akkoord met de inzet voor 
de passende 
salarisverhoging waarbij 
rekening wordt gehouden bij 
de arbeidsmarkt en daarom 
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wordt geadviseerd aan te 
sluiten bij de 
salarisverhoging die in de 
CAO voor rijksambtenaren is 
afgesproken.  

  Publieks- 

samenvatting 

: De onderhandelingen voor de cao 2023 voor 
gemeenteambtenaren gaan van start. Het 
college van B&W wordt gevraagd input te 
leveren voor de arbeidsvoorwaardennota 
die als basis geldt voor de start voor de cao 
onderhandelingen 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Vaststellen beheerplan duikers 2022 - 2031  

  Collegebesluit : 1. Het meerjarig onderhoudsplan 
duikers 2022 - 2031 vast te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In vervolg op het beheerplan water 2020-
2029 is een meerjarig onderhoudsplan voor 
de duikers opgesteld. In dit plan is de 
kwaliteit van de duikers opgenomen en is 
ook duidelijk gemaakt welke 
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden 
om de doorstroming van het water te 
garanderen 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Van der Valk Boumanweg 236  zorgvillas 

Rhijnstate 

 

  Collegebesluit : 1. Verkoop van ca 36 m2 groenstrook 

aan de Van der Valk Boumanweg 

236. 

2. Het in het kader van het Didam 

arrest aanbieden van een 

koopovereenkomst aan de eigenaar 

van Rhijnstaete als enig gegadigde. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Verkoop ten behoeve van de realisatie van 

de buitenruimte/veranda's van het 

nieuwbouw complex zorgvilla's Rhijnstaete 

aan de Van der Valk Boumanweg 236. 

Eigenaar van het complex betreft Heelblad 

B.V. Stadionweg 224 1077  te Amsterdam, 

vertegenwoordigd door S.J.H. Pieters. 

Het betreft de verkoop van twee percelen 

van respect. ca. 12.83 m2 ad. € 300 per m2 

en 23.19 m2 ad. € 245 per m2 van het 

perceel A 11692 gedeeltelijk. 

De verkoop is in overeenstemming met de 
nota gronduitgiftebeleid, grondprijzenbrief 
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en de nota gronduitgifte groenstroken. 
Grondverkopen leiden tot een 
onomkeerbare situatie, daarom wordt dit 
voorstel ter besluitvorming aan uw college 
voorgelegd. 

 

5  SLUITING 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
A.M. Roos       L.M. Driessen- Jansen   

    

 


