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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 25-4-2022 
TIJDSTIP  : 9.30-12:00 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
H. Romeijn Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
B. Vastenhoud 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  19 april 2022 
De besluitenlijst van 19 april 2022 wordt volgende week gewijzigd voorgelegd. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 17 

 

    Nog niet beschikbaar tijdens de vergadering  

 

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad april 2022  

    In de collegeplanning wordt een aantal 
wijzigingen doorgevoerd. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Indeling portefeuillehoudersoverleggen  

    Aan de portefeuillehoudersoverleggen worden 
de overleggen tussen de BM en OOV 
toegevoegd. Ook wordt nagegaan in welk 
portefeuillehoudersoverleg het onderwerp 
openbare ruimte wordt besproken. 

 

 

 3.4 Collegememo : Portefeuilleverdeling; definitieve stukken, 
nieuwsbericht 

 

    Akkoord   
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

 
 

5  Beantwoording schriftelijke raadsvragen  
   

6  OPENBARE BESLUITEN 
 

 6.1 Collegevoorstel : Vaststellen ENSIA rapportage cyclus 2021  

  Collegebesluit : 1. Vaststellen van de opgestelde 
collegeverklaring ENSIA; 
 
2. Kennisnemen van de documenten “220407 
ENSIA Assurancerapport Leiderdorp DigiD en 
Suwinet (1.0), “210419 ENSIA  
Bijlage A2 Leiderdorp PIP (1.0)”, “220407 ENSIA 
Bijlage A1 Leiderdorp PIP (1.0)” , “210419 ENSIA 
Bijlage A4 Leiderdorp Suwinet carve-out Bbz 
(1.0)”,” 220407 ENSIA Bijlage A2 Leiderdorp 
Suwinet DKD  
Inlezen carve-out P-wet (1.0)” , “220407 ENSIA 
Bijlage A3 Leiderdorp Suwinet Inkijk carve-out 
Bbz (1.0)” en “0547_Gemeente Leiderdorp_ 
Bijlage 1 DigiD - SaaSleverancier_ 
DigiD 1003199_2021 ENSIA”. 
 
3. De bestuurlijke rapportage van de 
Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) 
Adressen en Gebouwen (BAG) en Ondergrond 
(BRO) vast te stellen. 
 
4. De bestuurlijke rapportage Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ) vast te stellen; 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gemeenten verantwoorden zich elk jaar over de 
kwaliteit van de informatieveiligheid van 
diverse informatiesystemen.  
Ook dit jaar heeft hiervoor een ENSIA audit 
plaatsgevonden. ENSIA sluit aan op de 
gemeentelijke planning en controle-cyclus. Zo 
krijgt het gemeentebestuur meer overzicht over 
de informatieveiligheid van zijn gemeente.  
Het betreft een centrale verantwoording voor 
de volgende zes registratiesystemen: 
Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG), 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
Basisregistratie Ondergrond (BRO), 
Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken 
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en de Structuur uitvoeringsorganisatie 
Werk en Inkomen (Suwinet) en DigiD. 
 

   

 6.2 Collegevoorstel : Verordening bekostiging leerlingenvervoer 

Leiderdorp 2022 (aangepast RVS) 

 

  Collegebesluit : 1. Het raadsvoorstel dat in het college van 8 
maart 2022 is vastgesteld te laten vervallen 
en met een aangepast voorstel de raad te 
verzoeken de Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer Leiderdorp 2022 vast te 
stellen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In de collegevergadering van 8 maart 2022 is 
een raadsvoorstel vastgesteld waarin verzocht 
is zowel de Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer Leiderdorp 2022 als de 
Beleidsregels leerlingenvervoer Leiderdorp 
2022 vast te stellen. Abusievelijk is hiermee aan 
de raad voorgesteld beleidsregels vast te 
stellen, terwijl dat geen bevoegdheid is van de 
gemeenteraad. Daarom is een aangepast 
raadsvoorstel door het college vastgesteld, 
waarin aan de raad wordt gevraagd alleen de 
verordening vast te stellen. 
 

 

 

 6.3 Collegevoorstel : Urgente vraag tijdelijke uitbreiding 12 uur 
activiteiten medewerkers Incluzio noodopvang 
Oekraïense vluchtelingen 

 

  Collegebesluit : 1. Toestemming te geven aan Incluzio 
Leiderdorp om tijdelijk maximaal voor de duur 
van een half jaar 12 uur extra in te zetten voor 
noodopvang van Oekraïense vluchtelingen van 
11 april 2022 tot uiterlijk 11 oktober 2022 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp voert net als andere 
gemeenten activiteiten uit gericht op de 
noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Met 
tijdelijk 12 extra uren voor Incluzio. Leiderdorp 
wordt mogelijk gemaakt dat de medewerkers 
van Incluzio de benodigde activiteiten kunnen 
vervullen voor de noodopvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Deze tijdelijke activiteiten voor 
de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen 
zijn met name gericht op het coördineren van 
vrijwilligers en van groepsactiviteiten. Incluzio 
stemt hierbij af met de andere betrokken 
organisaties, zoals met name 
vluchtelingenwerk, en met vrijwilligers. 
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 6.4 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 
monumentensubsidie Hoofdstraat 88 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 1744,-- toekennen, in de 
restauratiekosten van € 5232,--, als zijnde 
monumentensubsidie voor onderhoudskosten 
van Hoofdstraat 88. 
 
2. De aangewezen toezichthouder te 
mandateren om de onder beslispunt 1 
genoemde 
subsidie ter beschikking te stellen na controle 
op uitvoer. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college kan aan de eigenaar van een 
gemeentelijk monument een financiële bijdrage 
(subsidie) toekennen in de subsidiabele 
onderhouds- of restauratiekosten van dat 
monument. De subsidie wordt uitsluitend 
toegekend ten behoeve van monumenten die 
volgens de Erfgoedverordening Leiderdorp zijn 
aangewezen en zijn geplaatst op de 
gemeentelijke monumentenlijst. Een subsidie 
kan per monument één maal per subsidiejaar 
worden verleend en alleen als het 
monumentensubsidiebudget voor dat jaar 
toereikend is. De subsidie bedraagt in alle 
gevallen één derde deel van de subsidiabele 
kosten, met een maximum van € 4.000,- per 
aanvraag, per subsidiejaar 
 

 

 

 

7  Sluiting 
 

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

    


