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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 10-5-2022 
TIJDSTIP  : 9.30-12:30 

 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 

Aanwezig zijn:  
H. Romeijn Wethouder 
B. Vastenhoud Wethouder 
A.M. Roos Gemeentesecretaris 
Afwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 

De burgemeester was aanwezig voor de bespreking van de stand 
van zaken rondom opvang Oekraïense vluchtelingen. Voor het 
overige was zij afwezig. 
  

D.C.W. Binnendijk Wethouder 
     
 

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten  19 + 25 april 2022 en besluitenlijst van 
het constituerend beraad op 20 april. 
De openbare besluitenlijsten dd 19 + 25 april 2022 en besluitenlijst van het 
constituerend beraad op 20 april is ongewijzigd vastgesteld.  
 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Weken 17, 18 en 19 
 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

4  OPENBARE BESLUITEN 
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 4.1 Collegevoorstel : Collegeadvies: Zienswijze begroting 
2023 Omgevingsdienst West-Holland 
 

 

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad in de gelegenheid 

te stellen tot het geven van een 

zienswijze op de ontwerpbegroting 

2023 van de Omgevingsdienst West-

Holland. 

2. De gemeenteraad in de gelegenheid 

te stellen tot het geven van een 

zienswijze op de eerste 

begrotingswijziging 2023 

Omgevingsdienst West-Holland. 

3. De zienswijze conform bijgevoegde 
brief ter vaststelling voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van de wet 
gemeenschappelijke regeling wordt de 
raad in de gelegenheid gesteld een 
zienswijze te geven op de 
ontwerpbegroting 2023 en de eerste 
begrotingswijziging 2023 van de 
Omgevingsdienst West-Holland. 
 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Collegeadvies: Zienswijze 

conceptbegroting 2023 BSGR 

 

 

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad in de gelegenheid 
te stellen tot het geven van een 
zienswijze op de wijzigingsbegroting 
2022 van BSGR; 
 
2. De gemeenteraad in de gelegenheid 
te stellen tot het geven van een 
zienswijze op de ontwerpbegroting 
2023 van BSGR. 
3. De zienswijze conform bijgevoegde 
brief ter vaststelling voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van de wet 
gemeenschappelijke regelingen wordt 
de gemeenteraad in de gelegenheid 
gesteld een zienswijze te geven op de 
wijzigingsbegroting 2022 en de 
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ontwerpbegroting 2023 van de 
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 
 

 

 4.3 Collegevoorstel : Collegeadvies: Zienswijze begroting 
Holland Rijnland 2023 
 

 

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad in de gelegenheid 
te stellen tot het geven van een 
zienswijze op de ontwerpbegroting 
2023 van Holland Rijnland 
 
2. De zienswijze conform bijgevoegde 
brief ter vaststelling voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van de wet 
gemeenschappelijke regelingen wordt 
de gemeenteraad in de gelegenheid 
gesteld een zienswijze te geven op de 
ontwerpbegroting 
 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Collegeadvies: Programmabegroting 
Hecht (RDOG) 
 

 

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van de concepten 
raadsvoorstel en zienswijze ten aanzien 
van de concept programmabegroting 
2023 van Hecht, voorheen Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden (RDOG HM) 
 
2. In te stemmen met de concept 
zienswijze voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp neemt deel 
aan de gemeenschappelijke regeling 
Hecht, voorheen Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg Hollands 
Midden (RDOG HM). Hecht voert voor 
de achttien gemeenten in Hollands 
Midden taken uit op het gebied van 
gezondheid, preventie, 
jeugdgezondheidszorg en het 
voorkomen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Hecht heeft een 
concept programmabegroting voor 
2023 opgesteld. 
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De programmabegroting 2023 is aan de 
deelnemende gemeenten voorgelegd, 
zodat de gemeenteraden hun zienswijze 
hierop kenbaar kunnen maken. De 
zienswijze wordt betrokken bij de 
vaststelling van de 
programmabegroting 2023 voor het 
Algemeen Bestuur 
van Hecht op 30 juni 2022. 
 

 

 4.5 Collegevoorstel : Collegeadvies: Reactie op ruimtelijke 
ontwikkelvoorstellen voor de gronden 
in de oksel van de Leidseweg en de 
Oude Spoorbaan 
 

 

  Collegebesluit : 1. Geen planologische medewerking te 
verlenen aan de ontwikkelvoorstellen 
voor de gronden in de oksel van de 
Leidseweg en de Oude Spoorbaan. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de realisatie van het tracédeel 
Oude Spoorbaan van de Leidse Ring 
Noord is een strook grond nodig in de 
Boterhuispolder. 
Vanaf halverwege 2018 is de gemeente 
in gesprek met de grondeigenaren van 
deze strook grond over de uitwerking 
van het tracédeel Oude Spoorbaan en 
de aankoop van de hiervoor benodigde 
grond. 
Tijdens deze gesprekken is door de 
grondeigenaren een aantal ruimtelijke 
ontwikkelvoorstellen- / initiatieven 
kenbaar gemaakt. Het gaat onder 
andere om de bouw van een woning en 
een tankstation.  
De voorstellen zijn in strijd met het 
geldende bestemmingsplan. De 
initiatieven passen ook niet in het 
ruimtelijke beleid van de gemeente 
en de provincie. 
Het college wordt voorgesteld om geen 
medewerking te verlenen aan wijziging 
van het bestemmingsplan. 
 
De grondeigenaren worden schriftelijk 
op de hoogte gebracht. 
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 4.6 Collegevoorstel : Collegeadvies: Besluit verlenging 
opdracht Samen Leiderdorp, een goede 
basis 
 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met verlengen van de 
opdracht Samen Leiderdorp, een goede 
basis van 1 januari 2023 tot en met 31 
december 2024 en hiervoor jaarlijks een 
som van in totaal € 2.409.946,- te 
reserveren voor het lumpsumbudget 
 
2. In te stemmen dat Incluzio het 
maatwerkbudget minimabeleid uitvoert 
vanuit de opdracht Samen Leiderdorp 
en hiervoor jaarlijks een bedrag van 
€ 25.000,- te reserveren 
 
3. In te stemmen met het reserveren 
van een jaarlijks bedrag van € 50.677 
voor facilitair/sociaal beheer van de 
accommodaties Sterrentuin en het 
invullen van € 19.926,- in 2022 uit de 
exploitatie Sterrentuin of uit de claim 
voor de Bestuursrapportage. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van burgemeester en 
wethouders heeft ermee ingestemd om 
de huidige opdracht Samen Leiderdorp, 
een goede basis te verlengen tot en met 
31 december 2024. Dit betekent dat 
Incluzio Leiderdorp zijn activiteiten 
gericht op een ondersteuningsaanbod 
van preventie en algemene 
voorzieningen en de toegang sociaal 
domein de komende twee jaar voor alle 
inwoners van de gemeente Leiderdorp 
zal voortzetten. Incluzio Leiderdorp 
stemt bij de uitvoering van de opdracht 
Samen Leiderdorp af met ketenpartners 
en met andere betrokken organisaties, 
werkt samen met vrijwilligers, en richt 
zich zoveel mogelijk op de vraag en de 
behoeften van de inwoners van de 
gemeente Leiderdorp. 
De gemeente heeft het voornemen om 
een extern onderzoek te laten 
uitvoeren naar de dienstverlening door 
Incluzio om daarvan te kunnen leren. 
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 4.7 Collegevoorstel : Collegeadvies: Beslissing op bezwaar 
tegen het besluit tot aanwijzen als 
gemeentelijk monument van 
Hoofdstraat 230 te Leiderdorp. 
 

 

  Collegebesluit : 1. Overeenkomstig het advies van de 
Regionale commissie bezwaarschriften 
het bezwaar ongegrond verklaren en 
het bestreden besluit van 25 maart 
2021 in stand laten. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Er is bezwaar gemaakt tegen de 
aanwijzing van Hoofdstraat 230 als 
gemeentelijk monument. De Regionale 
commissie bezwaarschriften heeft op 
25 april 2022 geadviseerd om het 
bezwaarschrift ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit te in stand te 
laten. 
 

 

 

 4.8 Collegevoorstel : Collegeadvies: Algemeen Controleplan 
2022 
 

 

  Collegebesluit : 1. Het algemeen controleplan 2022 voor 
Leiderdorp vast te stellen. 
 
2. Het plan ter informatie toe te sturen 
aan de gemeenteraad en 
rekenkamercommissie. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het algemeen controleplan 2022 voor 
Leiderdorp geeft op hoofdlijnen inzicht 
in de opzet van de organisatie en 
interne beheersing en de wijze waarop 
gedurende het jaar getoetst 
wordt of deze in control is. Dat wil 
zeggen: de organisatie wordt zodanig 
bestuurd en beheerst, dat de 
doelstellingen worden gerealiseerd. Er 
is zicht en grip op de risico’s en de 
processen worden rechtmatig, 
doelmatig en doeltreffend uitgevoerd, 
inclusief een getrouwe en rechtmatige 
verantwoording. 
 

 

 

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

    


