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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 1 november 2022 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

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 18 oktober 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 18-10-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 44 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Schriftelijke raadsvragen D66 gas en 

energie bij sportverenigingen in 

Leiderdorp 2022-021 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de  memo “Schriftelijke raadsvragen 
D66 gas en energie bij 
sportverenigingen in Leiderdorp 2022-
021” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Geen cultuurcoach september 2022 
t/m december 2022 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de  memo “Geen cultuurcoach 
september 2022 t/m december 2022” 
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 3.4 Collegememo : Verkoop Hoogmadeseweg 62  

    Het college heeft kennisgenomen van 
de memo ´ Verkoop Hoogmadeseweg 
62”.  

 

 

 3.5 Collegememo : Wijziging vergaderstructuur Holland 

Rijnland 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de memo “Wijziging 
vergaderstructuur Holland Rijnland” 

 

      

 3.6 Collegememo : Programmabegroting 2023 n.a.v. 
de begrotingsmarkt van 19 
oktober 2022   

 

    Het college heeft kennisgenomen van 

de memo “Programmabegroting 
2023 n.a.v. de begrotingsmarkt van 
19 oktober 2022”. 

 

      

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Tijdelijke uitbreiding formatie Sociaal 
Domein 

 

  Collegebesluit : 1. De formatie sociaal domein  

tijdelijk voor de duur van twee 

jaar uit te breiden met een 

junior beleidsmedewerker voor 

32 uur per week. 

2. De hiermee samenhangende 

kosten van respectievelijk € 

77.500,- te dekken binnen 

programma 1 van de 

programmabegroting. 

3. Extra budget ter beschikking te 

stellen voor het volledig 

vervangen de senior 

beleidsmedewerker Wmo 

tijdens zwangerschapsverlof 

voor de duur van 6 maanden. 

4. De hiermee samenhangende 

kosten van respectievelijk € 

53.000,- te dekken binnen 

programma 1 van de 

programmabegroting. 

5. De financiële consequenties van 

beslispunten 2 en 4 te 
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betrekken bij de opstelling van 

de decemberwijziging 2022. 

  Publieks- 

samenvatting 

: De druk op het team Sociaal Beleid is 
hoog. Het afgelopen jaar is een relatief 
groot aantal nieuwe en veelal minder 
ervaren medewerkers ingestroomd, die 
tijd nodig hebben om zich in te werken. 
Daarnaast zijn er extra taken die binnen 
het beleidsteam worden opgepakt. Die 
taken zijn onder meer een gevolg van 
prioriteiten uit het coalitieakkoord of 
vloeien voort uit autonome 
ontwikkelingen en wijzigingen in en 
uitvoering van rijksbeleid. Verder 
prioriteren van werkzaamheden biedt 
geen structurele oplossing voor de 
werkdruk. Om de voortgang en kwaliteit 
van het beleidswerk te waarborgen 
wordt de formatie tijdelijk uitgebreid. 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Verzoek EXA Infrastructure tot nemen 

van maatregelen  (art 10 lid 2 AVOI) 

voor Leidse Ring Noord 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met 
bijgevoegde brief aan EXA 

Infrastructure (bijlage 1) over 
het nemen van maatregelen ten 
behoeve van Leidse Ring Noord 
deelgebied Engelendaal en 
Oude Spoorbaan. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de realisatie van de twee 

Leiderdorpse tracédelen van de Leidse 

Ring Noord is het nodig dat er 

maatregelen worden getroffen door 

EXA Infrastructure aan hun kabels en 

leidingen in deze trace’s.  Burgemeester 

en wethouders verzoeken EXA 

Infrastructure  daarom middels een brief 

om maatregelen  te treffen aan hun 

kabels en leidingen. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Aanbieden halfjaarverslag Incluzio 

Leiderdorp 2022 
 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met bijgaande 
Raadsbrief waarmee het 
Halfjaarverslag Incluzio 
Leiderdorp 2022 ter 
kennisname wordt 
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toegezonden aan de 
gemeenteraad. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Incluzio Leiderdorp voert de opdracht 
Samen Leiderdorp, een goede basis uit. 
Jaarlijks stelt Incluzio Leiderdorp een 
halfjaarverslag, een jaarverslag en een 
jaarrekening op over de uitvoering van 
de opdracht Samen Leiderdorp. Met 
bijgaande korte aanbiedingsbrief wordt 
het Halfjaarverslag 2022 ter 
kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Verlening SUVIS-middelen aan het 
schoolbestuur De Hobbit 

 

  Collegebesluit : 1. Conform de beschikking van de 
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO), de ontvangen 
SUVIS-middelen a € 90.591,30 
voor verbetering van de ventilatie 
in basisschool De Hobbit, onder de 
door de RVO aan de subsidie 
verbinden voorschriften als 
subsidie toe te kennen aan het 
schoolbestuur PROO Leiden-
Leiderdorp. 

2. De manager Sociaal Domein 
mandaat te verlenen om bij 
mogelijke toekomstige SUVIS-
beschikkingen van het RVO op 
aanvragen om subsidie op 
overeenkomstige wijze te 
beslissen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft besloten de reeds 
ontvangen Rijks middelen van € 
90.591,30 ter verbetering van de 
ventilatie in scholen toe te kennen aan 
het schoolbestuur van de basisschool 
De Hobbit. Op 4 januari 2021 is deze 
Rijksregeling Specifieke uitkering 
ventilatie in scholen (SUVIS 2021) 
opengesteld. Doel van deze regeling is 
om met een subsidie bij te dragen in het 
op orde krijgen van het binnenklimaat 
in schoolgebouwen in het primair en 
voortgezet onderwijs. Dit in verband 
met de uitbraak van Covid-19. Deze 
regeling bestaat uit een maximale 
uitkering van 30% van de totale 
ingediende projectkosten en 
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verondersteld dat zowel scholen als 
gemeente de overige 70% bekostigen. 
De gemeente Leiderdorp heeft besloten 
alleen aan die scholen financieel bij te 
dragen, die in de planning staan van het 
Integraal Huisvestingsplan 2021-2026 
om opgeknapt te worden. Basisschool 
de Hobbit aan de Klerkenhof 5 is één 
van deze scholen. 

 

 4.5 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar verkeersbesluit 
Laan van Berendrecht 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te 

nemen. 

2. Het bezwaarschrift ongegrond 

te verklaren. 

3. Het verkeersbesluit in stand te 

laten. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Naar aanleiding van de Nota Langzaam 
verkeer heeft het College een 
verkeersbesluit genomen voor het 
instellen van een tweerichtingsfietspad 
op de Laan van Berendrecht tussen de 
Laan van Ouderzorg en de Engelendaal. 
Het besluit heeft tot doel om de 
verkeersveiligheid te verbeteren, 
waarbij op het fietspad snorfietsen ook 
worden toegestaan. Tegen dit besluit is 
door omwonenden bezwaar 
aangetekend. De onafhankelijke 
commissie bezwaarschriften heeft het 
bezwaar behandeld en adviseert het 
college om de bezwaarschriften 
ongegrond te verklaren en het 
verkeersbesluit in stand te houden. 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2023 

- 2027 
 

  Collegebesluit : 1. Vaststelling van het beleidsplan 
OVL 2023-2027 

2. Conformeren aan het reguliere 
vervangingsprogramma OVL 
2023-2029 

3. In te stemmen met het 
aanbieden aan de Raad van 
bijgaand Raadsvoorstel en 
Raadsbesluit. 
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  Publieks- 

samenvatting 

: In 2012 is de huidige versie van beleid 

openbare verlichting voor de gemeente 

Leiderdorp vastgesteld. Het beleidsplan 

had initieel een looptijd van 10 jaar. De 

ontwikkelingen binnen de openbare 

verlichting hebben sindsdien een grote 

sprong voorwaarts gemaakt. 

Ledverlichting is bijvoorbeeld niet meer 

weg te denken bij de vervangingen of 

bij plaatsing van nieuwe verlichting. Er 

komen ook steeds meer Smart-Lighting 

en Smart-City concepten op de markt 

die het mogelijk maken om openbare 

verlichting nog beter af te stemmen op 

onze behoeften. Daarnaast zijn er vanaf 

januari 2017 in Nederland nieuwe 

richtlijnen voor de openbare verlichting 

van kracht: De NPR13201 waarin de 

laatste inzichten in verlichten zijn 

meegenomen ten aanzien van het 

verlichten van de openbare ruimte. 

Daarom is door de gemeente besloten 

tot een evaluatie en update van het 

beleidsplan openbare verlichting uit 

2012. Dat plan ligt hieronder voor u.  

Verzoek tot vaststelling van het 
beleidsplan OVL voor de periode 2023 - 
2027 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Update gebiedsvisie A4-zone  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met aanpak 
update gebiedsvisie A4 zone 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In 2015 is er een uitgebreide 

gebiedsvisie voor de A4-zone gemaakt. 

We zien nu dat deze visie op enkele 

onderdelen gedateerd is geraakt en er 

is behoefte aan een update. Er zijn 

ondermeer ideeën over meer 

woningbouw in de A4-zone en er zijn 

ideeën over het  bieden van kansen 

voor bedrijven die willen verhuizen uit 

de Baanderij. De update van de 

gebiedsvisie gaat een aantal 

onderzoeksvragen beantwoorden. 
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 4.8 Collegevoorstel : Zienswijze raad Regionaal risicoprofiel 
2023-2026 

 

  Collegebesluit : 1. De raad te adviseren een 
zienswijze op het Regionaal 
Risicoprofiel 2023-2026 van de 
Veiligheidsregio Hollands 
Midden aan het Dagelijks 
Bestuur VRHM te sturen, zoals 
verwoord in bijgevoegde brief. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Veiligheidsregio Hollands Midden heeft 
een concept Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-
2023 opgesteld. Het regionaal 
risicoprofiel heeft tot doel inzicht te 
krijgen in de risico’s die binnen de 
veiligheidsregio bestaan. Aan de raad 
wordt gevraagd aan te geven waar zij 
vindt dat de veiligheidsregio zich de 
komende jaren op moet richten. Deze 
wensen worden meegenomen in het 
regionaal beleidsplan van de 
veiligheidsregio. Het risicoprofiel 
beschrijft wat de veiligheidsregio kan 
overkomen en hoe groot de gevolgen 
zijn. In het vorige risicoprofiel 
(Regionaal risicoprofiel VRHM 2020-
2023) is onze raad ook om een 
zienswijze gevraagd. Destijds is 
aangegeven dat we vanuit Leiderdorp 
graag meer aandacht wilde voor risico's 
op cumulatie en samenhang van crises. 
In voorliggend risicoprofiel is hier (nog 
meer) aandacht voor, wat positief 
stemt. 

 

 

 4.9 Collegevoorstel : Mantelzorgwaardering 2022  

  Collegebesluit : 1. De mantelzorgwaardering van 2022 
te verstrekken in de vorm van een 
financiële bijdrage ter hoogte van 
€95,00. 

2. De kosten te dekken binnen de 
begroting. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning is de gemeente verplicht 

om mantelzorgers te ondersteunen en 

te waarderen. De gemeente Leiderdorp 

vult de mantelzorgwaardering in door 

een financiële bijdrage toe te kennen 

aan mantelzorgers. In 2020 besloot het 
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college van B&W in het kader van de 

‘toekomstbestendige begroting’ om de 

waardering op een ander manier in te 

vullen. In verband met de gevolgen van 

de coronacrisis besloot het college in 

2021 om de mantelzorgwaardering niet 

te wijzigen. In de start van 2022 waren 

de gevolgen van de coronacrisis vrijwel 

ongewijzigd en de nieuwe invulling is 

nog niet rond. Het college besluit om de 

mantelzorgwaardering voor 2022 op 

dezelfde manier als in voorgaande jaren 

uit te voeren. 

 

 4.10 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 Kwadraad 
BBK WTH en Meewegen 

 

  Collegebesluit : 1. De regionale bijdrage aan Kwadraad 
voor de Bereikbaarheid Buiten 
Kantooruren in 2021 definitief 
vaststellen op € 7.002,-. 

2. De regionale bijdrage aan Kwadraad 
voor de uitvoering Tijdelijk 
huisverbod in 2021 definitief vast te 
stellen op € 8.260,-. 

3. De regionale bijdrage aan Kwadraad 
voor het Meewegen bij een tijdelijk 
huisverbod in 2021 definitief 
vaststellen op € 3.874,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp subsidieert 
Kwadraad in (Leidse) regionaal verband 
voor de taken: uitvoering van de 
regionale bereikbaarheid buiten 
kantooruren (BKK) en de aanpak en 
meebeweging Wet Tijdelijk Huisverbod 
(WTH). Aan de hand van de 
jaarverantwoording 2021 en het 
financieel verslag 2021 is getoetst of de 
subsidie is besteed aan de in de 
beschikking opgenomen doelen. Hieruit 
is gebleken dat de stichting de voorlopig 
beschikte subsidie rechtmatig heeft 
besteed. De subsidie dient daarom 
conform de in de beschikking 
genoemde bedrag te worden 
vastgesteld 

 

 

 4.11 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag 2023  en aanvullende 
subsidie 2022 Kwadraad BBK, WTH en 
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Meewegen Leiderdorp 
  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de bijdrage van 

€ 7.392,08 aan Kwadraad voor de 
uitvoering van de Bereikbaarheid 
Buiten Kantooruren in 2023. 

2. In te stemmen met de bijdrage van 
€ 13.236,15 aan Kwadraad voor de 
uitvoering van het Tijdelijk 
Huisverbod en het Meewegen bij 
een Tijdelijk Huisverbod in 2023. 

3. Een aanvullende subsidie van 
€192,10 voor de extra loonkosten in 
2022 aan Kwadraad toe te kennen 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In de Leidse regio geeft Kwadraad 

uitvoering aan de wettelijk taak uit de 

Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH). 

Daarnaast organiseert Kwadraad een 

crisislijn door de dienst Bereikbaarheid 

Buiten Kantooruren (BKK). Deze 

diensten worden op regionaal niveau 

ingezet en gesubsidieerd. Voor het jaar 

2023 vraagt Kwadraad een subsidie van 

€ 20.628,23,- aan. Het college van B&W 

besluit deze subsidie toe te kennen. 

Daarnaast besluit het college van B&W 
om Kwadraad een aanvullende subsidie 
over 2022 toe te kennen van € 192,10 
ter compensatie van de extra 
loonkosten.   

 

 

 4.12 Collegevoorstel : Zienswijze Ontwerp regionaal 
beleidsplan Eenheid Den Haag 'Coalitie 
voor veiligheid 2023-2026' 

 

  Collegebesluit : 1. De raad te adviseren de 
zienswijze op het ontwerp 
regionaal beleidsplan Eenheid 
Den Haag 'Coalitie voor 
veiligheid 2023-2026', zoals 
verwoord in bijgevoegde brief, 
te sturen aan het RSIV. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Medio 2022 heeft een schriftelijke 

consultatieronde plaatsgevonden onder 

de leden van het RBO (Regionaal 

Bestuurlijk Overleg) van de Eenheid Den 

Haag. Bij monde van de burgemeester is 

Leiderdorp akkoord gegaan met het 

ontwerp regionaal beleidsplan van de 

eenheid Den Haag: ‘Coalitie voor 

veiligheid 2023-2026’. Conform de 
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Politiewet 2012 art. 38b lid 2 dienen 

over het ontwerpbeleidsplan alle 

gemeenteraden gehoord te worden, 

voordat tot definitieve vaststelling kan 

worden overgegaan.  

Openbare orde en veiligheid op lokaal 

niveau zijn de verantwoordelijkheid van 

de gemeente. In een lokaal integraal 

veiligheidsbeleidsplan worden door de 

gemeenteraad prioriteiten bepaald, die 

de leidraad vormen voor de aanpak. De 

lokale prioriteiten komen in de praktijk 

vaak, ook nu, gedeeltelijk overeen met 

de accenten in het regionale 

beleidsplan. Beide plannen vullen elkaar 

als het ware aan. De regionale 

prioriteiten zijn: 

1. Maatschappelijk ongenoegen 

2. Cybercrime en gedigitaliseerde 

criminaliteit 

3. Jeugd en veiligheid 

4. Zorg en veiligheid 

5. Ondermijning 

Het advies is de raad voor te stellen om 

akkoord te gaan met het ontwerp 

regionaal beleidsplan van de Eenheid 

Den Haag: de concept ‘Coalitie voor 

veiligheid 2023-2026’ en middels een 

brief de zienswijze van de raad aan het 

RSIV kenbaar te maken. 

 

 4.13 Collegevoorstel : Gunning architectendienstverlening 
Vernieuwbouw KC Buitenhof 

 

  Collegebesluit : 1. De definitieve gunning voor de 
opdracht voor de architecten 
dienstverlening vernieuwbouw 
Kindcentrum Buitenhof te 
verstrekken aan Topos B.V. , 
gevestigd te Gouda conform de 
gehouden meervoudige 
onderhandse aanbesteding 
voor een bedrag van €148.000,-
- exclusief BTW. 
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  Burgemeester 

besluit 

: 1. De Manager Sociaal Domein te 
mandateren tot het 
ondertekenen van de 
overeenkomst met Topos B.V.. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 12 oktober 2020 heeft de 

gemeenteraad het Integraal 

Huisvestingplan Onderwijs vastgesteld. 

Hieruit vloeit het project 

“Vernieuwbouw Kindcentrum 

Buitenhof” uit voort.  

 

De meervoudige onderhandse 

aanbestedingsprocedure voor de 

architectendienstverlening is conform 

het gemeentelijk beleid doorlopen, 

deze aanbestedingsprocedure is 

begeleid door een inkoopadviseur van 

SP71. Er zijn vier partijen uitgenodigd 

voor deze procedure.  Op 21 september 

2022 hebben wij twee inschrijvingen 

ontvangen. Aan de hand van de vooraf 

vastgestelde subgunningscriteria o.b.v.  

de beste prijs/kwaliteitsverhouding is 

op 20 oktober 2022 de voorlopige 

gunningsbrief gestuurd naar Topos B.V. 

Er zijn geen bezwaren binnen gekomen 

in de standstill periode (11 

kalenderdagen). Het werk kan daarom 

definitief gegund worden. 

 

      

 4.14 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar aangaande 

aanvraag rolstoel 

 

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift gericht 

tegen de toekenning van een 

rolstoel ongegrond verklaren 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Belanghebbende verblijft met een WZD 

(wet Zorg en Dwang) zorgmachtiging in 

een instelling van Parnassia. Parnassia is 

bevoegd om bepaalde vormen van 

verplichte zorg aan belanghebbende te 

verlenen zonder haar toestemming. 

Parnassia meent dat de beperkingen 

van belanghebbende op het gebied van 

de zelfredzaamheid en het zich 

verplaatsen in en om haar verblijfplaats 

gecompenseerd kunnen worden door 
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gebruik te maken van een rolstoel. 

Daarom hebben zij deze voor haar 

aangevraagd. Belanghebbende verkeert 

onterecht in de veronderstelling dat zij 

voor deze rolstoel een eigen bijdrage zal 

moeten betalen. Ook is zij het niet eens 

dat dit zonder haar toestemming 

gebeurt. 

      

 4.15 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 

afwijzing van de eenmalige 

energietoeslag 

 

  Collegebesluit : 1. Het bestreden besluit 

handhaven en het 

bezwaarschrift kennelijk 

ongegrond verklaren. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De aanvraag van betrokkene voor de 

eenmalige energietoeslag is afgewezen 

aangezien hij niet behoort tot de 

doelgroep. Betrokkene kan aanspraak 

maken op studiefinanciering en deze 

groep is uitgesloten van het recht op 

aanspraak op de eenmalige 

energietoeslag. Tegen de afwijzing is 

een bezwaarschrift ingediend.   

 

      

 4.16 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar aangaande 

ondersteuning driewielfiets 

 

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift gericht 

tegen de afwijzing van 

driewielfiets aanpassing 

ongegrond verklaren 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Belanghebbende heeft een aanpassing 

van zijn driewielfiets aangevraagd 

vanuit de Wmo 2015 maar kan ook 

gebruik maken van de Regiotaxi en zijn 

(in het kader van WIA door het UWV 

toegekende) aangepaste bus. Het UWV 

heeft ingestemd dat de aangepaste bus 

niet uitsluitend voor woon-werk 

verkeer mag worden ingezet. Het 

college mag ervan uitgaan dat de 

Regiotaxi en aangepaste bus een 
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adequate oplossing is voor betrokkene 

om op een aanvaardbaar niveau te 

participeren.  

 

5  Sluiting 
 

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

    


