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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 11 oktober 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 
Burgemeester is afwezig bij de punten 1 tot en met 3 en 4.2 en 4.3. 
Van 24 tm 28 oktober treedt wethouder Binnendijk op als locoburgemeester. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 4 oktober 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 4-10- 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 41 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Aanbesteding Patrimoniumpark  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 

definitief gunnen van de 

werkzaamheden met 

betrekking tot het project groot 

onderhoud Patrimoniumpark 

aan de laagste inschrijver CMD 

VOF te Maassluis voor het 

bedrag van €327.300,00. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de werkzaamheden van het 

project groot onderhoud 

Patrimoniumpark is er een meervoudig 
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onderhandse aanbesteding geweest 

waarin CMD VOF uit Maassluis als 

laagste inschrijver heeft ingeschreven. 

CMD VOF uit Maassluis heeft 

ingeschreven voor een bedrag van 

€327.300,00.  

De inschrijvingen, op basis van laagste 
prijs, zijn beoordeeld door team inkoop 
en contractmanagement van 
Servicepunt71. De laagste inschrijver, 
voldoet aan de inschrijvings-
voorwaarden en komt voor gunning in 
aanmerking. 

   

 4.2 Collegevoorstel : 2e Bestuursrapportage 2022  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de 2e 

bestuursrapportage 2022 

2. De 2e bestuursrapportage 2022 

aan te bieden aan de raad 

3. De raad voor te stellen om; 

a. gelet op de 2e 

bestuursrapportage 2022 de 

begrotingswijziging voor het 

jaar 2022 vast te stellen; 

b. kredieten beschikbaar te 

stellen voor een bedrag van € 

2.927.596 en kredieten te 

verlagen voor een bedrag van € 

126.601. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Zoals in de financiële verordening 
opgenomen wordt 2x per jaar een 
bestuursrapportage opgesteld. In de 2e 
bestuursrapportage 2022  wordt 
gerapporteerd op relevante afwijkingen 
op doelen, activiteiten en budget. Deze 
rapportage is gebaseerd op de eerste 8 
maanden van 2022 en wordt ter 
informatie aan de raad toegezonden. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Zienswijze Werkprogramma Holland 
Rijnland 2022-2026 

 

  Collegebesluit : 1. De raad te adviseren de 
zienswijze op het 
‘Werkprogramma Holland 
Rijnland 2022-2026’, zoals 
verwoord in bijgevoegde brief 
(bijlage 2 bij dit advies) aan het 

 



 

3 

Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland te sturen. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het Dagelijks Bestuur van Holland 

Rijnland heeft de gemeenteraad 

gevraagd een zienswijze op het 

‘Werkprogramma Holland Rijnland 

2022-2026’ in te dienen. Het college 

adviseert de raad bij het indienen van 

de zienswijze waarmee invloed kan 

worden uitgeoefend op de inhoudelijke 

koers van Holland Rijnland voor de 

komende vier jaar. 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Inhuur beheerder riolering  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 

overeenkomst voor het inhuren 

van een beheerder riolering. Dit 

voor de periode van  

01-11-2022 tot en met 31-10-

2023 (met mogelijkheid tot 

verlenging) voor maximaal 20 

uur per week (conform inkoop 

aanbestedingsbeleid). 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Verlenen van volmacht aan 

programmamanager openbare 

ruimte voor het ondertekenen 

van de inhuur overeenkomst en 

eventuele verlengingen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In verband met het aflopen van het 
huidige contract is er een nieuwe 
Europese aanbestedingsprocedure via 
het dynamisch aankoopsysteem (DAS) 
uitgezet voor de inhuur van een 
beheerder riolering. Er heef zich 1 
kandidaat ingeschreven voor de 
uitvraag. 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Uitvoeringsplan 

Werkgeversservicepunt 
 

  Collegebesluit : 1. Het Uitvoeringsplan 2022-2023 

Werkgeversservicepunt Holland 

Rijnland vast te stellen, met de 

volgende nieuwe accenten: 

- aanscherping van de 
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bestaande doelen, waaronder 

specifiek het verbeteren van de 

werkgeverstevredenheid; 

- aanpassing van de 

governance, met een steviger 

rol voor teammanagers (liaison 

tussen de brancheteams en 

directeuren) en het vervangen 

van het Managementteam 

werkgeversdienstverlening door 

het Directeuren overleg 

regionale samenwerking 

arbeidsmarktregio Holland 

Rijnland; 

- uitbreiding met twee 

brancheteams (Groen en 

Zakelijk) en het toevoegen van 

Electromontage aan het 

brancheteam Bouw & Techniek. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Nederland kent 35 arbeidsmarktregio's 
die zich bezighouden met de 
dienstverlening aan werkgevers en 
werkzoekenden. Leiderdorp maakt, 
samen met elf gemeenten en het 
Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV), deel 
uit van de arbeidsmarktregio Holland 
Rijnland. Binnen elke arbeidsmarktregio 
bestaat één centraal aanspreekpunt 
voor werkgevers, het 
Werkgeversservicepunt (WSP). De 
samenwerkende partijen zijn verplicht 
jaarlijks een uitvoeringsplan WSP op te 
stellen. Daarin leggen zij onder meer 
vast op welke wijze zij werkgevers en 
werkzoekenden ondersteunen en welke 
resultaten ze willen behalen. Het 
college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp stelde op 
11 oktober het Uitvoeringsplan 2022-
2023 WSP Holland Rijnland vast 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Tarieven Sportfondsen 2023  

  Collegebesluit : 1. De tarieven 2023 van 
Sportfondsen Leiderdorp voor 
maatschappelijk gebruik vast te 
stellen conform de bijlage bij dit 
besluit. 
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  Publieks- 

samenvatting 

: Om sport & bewegen te stimuleren 
konden gemeenten, sportverenigingen 
en sportstichtingen de btw die aan hen 
in rekening werd gebracht in aftrek 
brengen. Dit recht op aftrek is met 
ingang van 1 januari 2019 vervallen.  
Ter compensatie is voor gemeenten de 
Specifieke Uitkering Stimulering Sport 
(SPUK) in het leven geroepen. Het 
toevoegen van de uitgaven van 
Sportfondsen Leiderdorp B.V. aan de 
subsidieaanvraag Specifieke Uitkering 
Stimulering Sport van de gemeente 
Leiderdorp kan onder bepaalde 
voorwaarden. Een van deze 
voorwaarden is dat het college de 
tarieven voor maatschappelijk gebruik 
van Sportfondsen Leiderdorp B.V. 
vaststelt. Het college heeft dit besluit 
zorgvuldig afgewogen en realiseert zich 
dat deze stijging mogelijk invloed heeft 
op de koopkracht van onze inwoners en 
verenigingen. 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Nadere Regels Jeugdhulp 2023  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 
voorliggende uitwerking Nadere 
Regels Jeugdhulp gemeente 
Leiderdorp 2023, ter vervanging 
van de Nadere Regels 
Jeugdhulp gemeente 
Leiderdorp 2022. 

2. Te bepalen dat dit besluit 
inwerking treed op 01-01-2023 
en dat de Nadere Regels 
Jeugdhulp Leiderdorp 2022 op 
deze datum wordt ingetrokken. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college heeft de Nadere Regels 

Jeugdhulp gemeente Leiderdorp 2023 

vastgesteld.  

De Nadere Regels Jeugdhulp Leiderdorp 

2023 betreft een doorontwikkeling van 

de Nadere Regels Jeugdhulp Leiderdorp 

2022. Ervaringen en behoeften uit het 

werkveld maken aanpassing van de 

Nadere Regels 2022 wenselijk voor de 

uitvoering.  

Dit besluit zal op 01-01-2023 in werking 
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treden. 
      

  Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 

afwijzing van een verzoek om een 

uitkering voor levensonderhoud op 

grond van de Participatiewet 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van de Regionale 
Commissie Bezwaarschriften 
niet overnemen. 

2. Het bezwaarschrift ongegrond 
verklaren en het bestreden 
besluit in stand laten onder 
wijziging van de rechtsgrond en 
motivering van het besluit. 

 

  Publieks-

samenvatting 

: Betrokkene heeft een aanvraag gedaan 

voor een uitkering voor 

levensonderhoud. Op basis van de 

aangeleverde stukken is de aanvraag 

afgewezen. Hiertegen is een 

bezwaarschrift ingediend en de 

Regionale Commissie Bezwaarschriften 

heeft het advies uitgebracht de 

bezwaren gegrond te verklaren, het 

besluit te herroepen en om alsnog een 

uitkering toe te kennen. Het college is 

geadviseerd om het advies van de 

Commissie niet over te nemen en 

contrair aan dit advies het 

bezwaarschrift ongegrond verklaren en 

het bestreden besluit te handhaven. 

 

 

      

 

7  Sluiting 
 

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

    


