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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 12 april 2022 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten 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 5 april 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 5 april 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 15 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Concept Financiële Kadernota 2023-
2026 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

De collegeleden staan stil bij diverse regionale overleggen. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Vaststelling bestemmingsplan Leidse 
Ring Noord – Engelendaal 
 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen het 
bestemmingsplan Leidse Ring Noord – 
Engelendaal, als vervat in 
planidentificatiecode 
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NL.IMRO.0547.BPLRNEngelendaal-VA01 
(bijlage 1 t/m 4) vast te stellen. 
2. De raad voor te stellen de Nota 
beantwoording zienswijzen 
bestemmingsplan Leidse Ring Noord – 
Engelendaal (bijlage 5) vast te stellen. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor het tracédeel Engelendaal van het 
project Leidse Ring Noord is een nieuw 
bestemmingsplan nodig. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft voor 
zes weken ter inzage gelegen voor 
zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen 
ontvangen. In de Nota zienswijzen 
worden ze beantwoord. Een van de 
zienswijzen gaat over de hoogte van 
geluidschermen en leidt niet tot 
aanpassing van het bestemmingplan. 
De andere zienswijze gaat over de 
beschrijving van de watercompensatie. 
Deze zienswijze leidt tot een 
aanscherping van de waterparagraaf in 
de toelichting. Het college wordt 
voorgesteld het bestemmingplan aan 
de gemeenteraad aan te bieden ter 
vaststelling. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Vaststelling besluiten Leidse Ring 

Noord - Oude Spoorbaan 

(bestemmingsplan, komgrenzenbesluit, 

verkeersbesluit, onttrekkingsbesluit) 

 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de Nota 
zienswijzen bestemmingsplan en 
besluiten Leidse Ring Noord 
- Oude Spoorbaan (bijlage 1). 
2. Het verkeersbesluit Herinrichting 
Oude Spoorbaan tracédeel Oude 
Spoorbaan (bijlage 7) te nemen. 
3. De komgrenzen van de bebouwde 
kom van Leiderdorp, zoals bedoeld in 
artikel 20a van de Wegenverkeerswet, 
overeenkomstig het komgrenzenbesluit 
(bijlage 8) en de daarbij behorende 
komgrenzenkaart (bijlage 9) vast te 
stellen. 
4. De raad voor te stellen het 
bestemmingsplan Leidse Ring Noord - 
Oude Spoorbaan, als vervat in 
planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPLRNOudeSpoorbaan-
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VA01 (bijlage 2 t/m 5) vast te stellen. 
5. De raad voor te stellen de Nota 
zienswijzen bestemmingsplan en 
besluiten Leidse Ring Noord - Oude 
Spoorbaan (bijlage 1), ten aanzien van 
de beantwoording van de zienswijzen 
over het bestemmingsplan, vast te 
stellen. 
6. De raad voor te stellen het 
onttrekkingsbesluit als bedoeld in 
artikel 9 van de Wegenwet 
(bijlage 6) te nemen. 
7. De raad te informeren over uw 
besluiten middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief (bijlage 11). 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Dit voorstel gaat over de besluitvorming 
om het tracédeel Oude Spoorbaan van 
het project Leidse Ring Noord te 
kunnen realiseren. Er zijn verschillende 
soorten besluiten nodig. Het college 
gaat over het verkeersbesluit en het 
komgrenzenbesluit. De raad gaat over 
het bestemmingsplan en het 
onttrekkingsbesluit. 
Met deze vier besluiten wordt formeel 
uitvoering gegeven aan het 
geactualiseerde Kaderbesluit Leidse 
Ring Noord en het Uitvoeringsbesluit 
Oude Spoorbaan van de gemeenteraad. 
Van de te nemen besluiten heeft een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegen. 
Iedereen kon toen reageren door een 
zienswijze in te dienen. Er zijn twee 
zienswijzen ontvangen. Ze zijn 
beantwoord in de Nota beantwoording 
zienswijzen. Het college en de 
gemeenteraad worden voorgesteld om 
definitief te gaan besluiten. De 
zienswijzen moeten hierbij worden 
betrokken. Het college en de raad 
worden daarom voorgesteld om de 
beantwoording uit de Nota zienswijzen 
over te nemen. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Aanwijzen handhaver/toezichthouder 
Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) en Wro (Wet 
ruimtelijke ordening) en de Woningwet 
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  Collegebesluit : 1. Per direct mevrouw L. Taabouni aan 
te wijzen als handhaver en 
toezichthouder in het kader van de 
Wabo, Wro en Woningwet. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college wijst nieuwe medewerkers 
bij team Bouwen en Wonen aan als 
handhaver en toezichthouder voor 
bouw- en woningtoezicht. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Gunning doelgroepenvervoer Leidse 
regio 
 

 

  Collegebesluit : 1. De opdracht voor het uitvoeren van 
het leerlingenvervoer (perceel 1) te 
gunnen aan Noot Touringcar Ede B.V. 
conform de gunningbrief in bijlage 1. 
2. De opdracht voor het uitvoeren van 
vervoer vanuit de Jeugdwet (perceel 2) 
te gunnen aan Noot Touringcar Ede B.V. 
conform de gunningbrief in bijlage 2. 
3. Op grond van het bepaalde in artikel 
55, eerste lid Gemeentewet juncto art 
10, tweede lid en onder b van de Wet 
openbaarheid van bestuur 
geheimhouding op te leggen aan 
bovenstaande besluiten tot 15 april 
2022. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente heeft een wettelijke taak 
ten aanzien van bekostiging en (laten) 
uitvoeren van doelgroepenvervoer. 
Gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude hebben 
daar een gezamenlijke overeenkomst 
voor met vervoerder De Vier Gewesten 
(DVG), die eindigt op 1 augustus 2022. 
De colleges van deze gemeenten 
hebben besloten een aanbesteding te 
doen voor het vervoer vanaf 1 augustus 
2022. De verschillende vormen 
van doelgroepenvervoer zijn als aparte 
percelen aanbesteed: perceel 1 
leerlingenvervoer, perceel 2 vervoer 
vanuit de Jeugdwet en perceel 3 
vervoer voor DZB. De uitkomst van de 
aanbesteding is dat de percelen 1 en 2 
worden gegund aan Noot Touringcar 
Ede. Gemeente Leiden is opdrachtgever 
voor perceel 3, daarin is gemeente 
Leiderdorp geen partij. 
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 5.5 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar 
Patrimoniumpark 
 

 

  Collegebesluit : Overeenkomstig het advies van de 
Regionale Commissie Bezwaarschriften: 
- het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren; 
- de besluiten van 26 mei 2021 en 1 
september 2021 in stand te laten onder 
aanpassing van de motivering in die zin 
dat het handhavingsverzoek wordt 
afgewezen, omdat de situatie 
momenteel door de voorziene 
herinrichting feitelijk door ofwel ons 
ofwel de bewoner van 
Patrimoniumpark 24 wordt gebracht in 
een toestand die niet in strijd is met het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan, 
en 
- het verzoek om de proceskosten te 
vergoeden, af te wijzen. 
2. Vast te stellen dat geen dwangsom is 
verschuldigd wegens het niet tijdig 
nemen van het besluit op bezwaar. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In april 2021 heeft een bewoner van 
Patrimoniumpark 20 een 
handhavingsverzoek 
ingediend. Het verzoek is afgewezen, 
waarna bezwaar is gemaakt. 
Overeenkomstig het advies van de 
Regionale commissie bezwaarschriften, 
heeft uw college - na aanpassing van 
eerdere motivering - de afwijzing van 
het handhavingsverzoek in stand 
gelaten. 
Het handhavingsverzoek betrof het 
door bewoners van Patrimoniumpark 
blokkeren van het draaipunt in de straat 
met bloembakken, een hekwerk en 
voertuigen op gemeentegrond. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Concept-zienswijze van uw raad 
betreffende de Ontwerp 
Programmabegroting 2023 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
(VRHM) 
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  Collegebesluit : De concept-zienswijze betreffende de 
Ontwerp Programmabegroting 2022 
VRHM te accorderen en voor te leggen 
aan de raad, zodat deze vervolgens de 
Leiderdorpse zienswijze kenbaar kan 
maken aan het Dagelijks Bestuur van de 
VRHM. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van de 
Begrotingsuitgangspunten is de 
ontwerp Programmabegroting van de 
VRHM 2023 geformuleerd. De ontwerp 
Programmabegroting VRHM 2023 is 
besproken in het Dagelijks Bestuur (DB) 
van 24 maart 2022 en is geagendeerd 
voor het AB van 23 juni 2022. Op grond 
van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen dient het DB van de 
gemeenschappelijke regeling de 
ontwerp Programmabegroting toe te 
zenden aan de raden van de 
deelnemende gemeenten, acht weken 
voordat deze aan het AB wordt 
aangeboden. 
De raden van de deelnemende 
gemeenten kunnen bij het DB van de 
gemeenschappelijke regeling hun 
zienswijze naar voren brengen. Het is 
gebruikelijk dat vanuit het college een 
oplegnotitie en een concept-zienswijze 
aan de raad wordt aangeboden. De 
Veiligheidsregio heeft de begroting voor 
2023 correct geïndexeerd conform de 
prijsindexaties van de FGKR. 
In de concept-zienswijze wordt 
aangegeven dat de gemeenteraad van 
Leiderdorp kan instemmen met de 
programmabegroting 2023 van de 
VRHM. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


