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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 11 januari 2022 
TIJDSTIP  : 9.30-13:30 

 
 
 
 

Concept Openbare Besluitenlijst 
 

Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg 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 21 december 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 21 december 2021 gewijzigd vastgesteld.  
 

  Presentatie doorontwikkeling organisatie verwijderd 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3. Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 2 
 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.1 Collegememo : Raadsinformatiebrief voortgang 
verankeren RES 1.0 in lokaal beleid 
 

 

    Akkoord   

 
 

 3.2 Collegememo : Regiovisie Holland Rijnland Samen 
voor de jeugd 
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    Akkoord ondertekening 
 

 

 

 3.3 Collegememo : Reactie op advies van Adviesraad 
Sociaal Domein inzake aanbesteding 
regiotaxi 
 

 

    Akkoord ondertekening 
Verzoek tot toevoegen origineel 
college advies. 
 

 

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Binnendijk reflecteert op de overgang van het SP71. Wethouder Van 

Woudenberg blikt vooruit op het overleg met de regionale portefeuillehouders. De 

burgemeester staat stil bij het RBT. 

5  Beantwoording raadsvragen 
   

6  Hamerstukken 
 

7 
 
 

 OPENBARE BESLUITEN 
 

 7.1 Collegevoorstel : Beantwoording schriftelijke 
raadsvragen D66 inzake het 
aanstaande vertrek van Jumper en 
Action aan De Baanderij 
 

 

  Collegebesluit : 1. In stemmen met de beantwoording 
van de schriftelijke raadsvragen van D66 
inzake het aanstaande vertrek van 
Jumper en Action aan De Baanderij. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De raadsfractie van D66 heeft 
chriftelijke raadsvragen gesteld aan het 
college van burgemeester en 
wethouders. De vragen hebben 
betrekking op aanstaande vertrek van 
Jumper en Action aan De Baanderij. De 
vragen zijn schriftelijk door het college 
beantwoord. 
 

 

   

 7.2 Collegevoorstel : Aangepaste Toelichting Verordening 

Jeugdhulp Leiderdorp 2022 

 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de voorgestelde 
wijzigingen in de Toelichting op de 
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Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 
2022. 
2. De raad te informeren over de 
aanpassing in de Toelichting van de 
Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022 
door middel van bijgevoegde 
raadsbrief. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college past de toelichting aan om 
duidelijker te maken dat het college de 
kwaliteit en adequaatheid van zorg 
belangrijker acht, dan de kosten voor 
een voorziening. 
 

 

 

 7.3 Collegevoorstel : Verordening en beleidsregels 
leerlingenvervoer 2022 voor inspraak 
 

 

  Collegebesluit : 1. De concept Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer Leiderdorp 2022 en 
de concept beleidsregels 
leerlingenvervoer Leiderdorp 2022 vast 
te stellen voor inspraak. 
2. De concept stukken zes weken voor 
inspraak ter inzage te leggen voor de 
inwoners van Leiderdorp. 
3. De concept stukken voor advies voor 
te leggen aan de adviesraad Sociaal 
domein. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeenteraad heeft de wettelijke 
plicht een regeling vast te stellen voor 
de bekostiging van het 
leerlingenvervoer. Nu is de Verordening 
Leerlingenvervoer Leiderdorp 2016 van 
kracht. Deze verordening moet op een 
aantal punten worden geactualiseerd. 
Daarnaast wil de gemeente ook op het 
lak van het leerlingenvervoer mee met 
de transformatie binnen het sociaal 
domein. Dit is dan ook aanleiding om de 
verordening aan te passen. In 2015 
heeft de VNG een modelverordening 
leerlingenvervoer gepubliceerd. Sinds 
2015 zijn er veel ontwikkelingen in het  
sociaal domein en specifiek in het 
passend onderwijs geweest, 
waardoor er behoefte bleek aan een 
herziening van de modelverordening 
leerlingenvervoer. Deze herziene 
modelverordening bekostiging 
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leerlingenvervoer heeft de VNG in 
december 2020 gepubliceerd en heeft 
als uitgangspunt gediend voor de 
Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer Leiderdorp 2022. 
Aanvullend zijn beleidsregels 
opgesteld. De stukken zijn in de Leidse 
regio, met gemeenten Leiden, 
Oegstgeest en Zoeterwoude, 
voorbereid. 
 

 

 7.4 Collegevoorstel : Het inzetten van medewerkers van de 
DZB bij de uitvoering van 
groenonderhoudswerkzaamheden. 
 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het inzetten van 
medewerkers van de DZB, als 
ondersteuning van de eigen 
buitendienst, bij de uitvoering van 
groenonderhoudswerkzaamheden 
in het oostelijk deel van Leiderdorp. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gedurende het jaar 2021 zijn de 
reguliere 
groenonderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd door zowel de eigen 
buitendienst (in het oostelijke deel van 
Leiderdorp, met ondersteuning 
van medewerkers van de DZB) én een 
aannemer (in het westelijke deel van 
Leiderdorp). Het college stemt in met 
het ook in 2022 inhuren van 
medewerkers van de DZB, ter 
ondersteuning van de eigen 
buitendienst bij de uitvoering van 
groenwerkzaamheden in het 
oostelijk deel van Leiderdorp. 
 

 

 

 7.5 Collegevoorstel : Besluit inzake 
tegemoetkomingsaanvragen Corona 
Toegangsbewijzen (CTB) 
 

 

  Collegebesluit : Het college kiest voor optie c en voegt 

twee besluiten toe:   
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1.    Het aanvullend uitkeren aan de 

zeven aanvragers die voor een bedrag 

van hoger dan €1.500 hebben 

gedeclareerd met een maximum van 

€5.063,68.2. 

2.    Het restant budget ter hoogte van 

€19.176,75 aan de McDonalds uitkeren. 

 
  Publieks- 

samenvatting 

: Voor organisaties en instellingen die 
coronatoegangsbewijzen moesten 
controleren in de periode van 22 
september tot 31 december 2021, bood 
het Rijk en het college van de gemeente 
Leiderdorp ondernemers en instellingen 
de mogelijkheid een tegemoetkoming in 
de kosten aan te vragen. Bijvoorbeeld 
voor de inzet van beveiligers, mensen 
die hierbij helpen of het materiaal dat 
hierbij nodig is. De aanvraagtermijn is 
inmiddels gepasseerd en momenteel 
zijn de aanvragen door de 
gemeente beoordeeld. Omdat alle 
aanvragen gezamenlijk het beschikbare 
budget overschrijden wordt een 
voorstel tot verdeling gedaan. 
 

 

 

 7.6 Collegevoorstel : Opdracht relinen Essenpark en 
Elisabethhof 
 

 

  Collegebesluit : 1. akkoord te gaan met de gunning van 
het bestek A08.1742021 Relinen 
Essenpark & Elisabethhof aan GMB 
rioleringstechnieken voor een bedrag 
van € 237.701,32 excl. btw. 
2. akkoord te gaan het RT Samen Infra 
te mandateren om alle afwijkingen 
binnen dit contract (binnen de scope 
opdracht) op te lossen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 16 december 2021 is door 
Servicepunt71 een meervoudig 
onderhandse aanbesteding gestart voor 
het bestek A08.1742021 "Relinen 
Essenpark & Elisabethhof" drie van de 
drie uitgenodigde hebben een 
inschrijving gedaan. De aanbesteding is 
gehouden op basis van de laagste prijs. 
Bij de beoordeling van de inschrijvingen 
door Servicepunt71 (afdeling inkoop) 
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en het resultaatteam Samen Infra, heeft 
inschrijver GMB rioleringstechnieken 
aangetoond te voldoen aan de 
inschrijvingsvoorwaarden en komt voor 
de opdracht van dit werk in 
aanmerking. 
 

 

 7.7 Collegevoorstel : Opdracht engineering Acacialaan  

  Collegebesluit : 1. akkoord te gaan met de gunning van 
het contract A04.27.2021 
civieltechnische diensten aan ADCIM 
B.V. voor een bedrag van € 55.429,25 
excl. btw. 
2. akkoord te gaan het RT Samen Infra 
te mandateren om alle afwijkingen 
binnen dit contract (binnen de scope 
opdracht) op te lossen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 16 december 2021 is door 
Servicepunt71 een meervoudig 
onderhandse aanbesteding 
gestart voor de 
engineeringswerkzaamheden 
herinrichting Acacialaan. Drie van de 
vier inschrijvers hebben een geldige 
inschrijving gedaan. De aanbesteding is 
gehouden op basis van laagste prijs. Bij 
de beoordeling van de inschrijvingen 
door Servicepunt71 (afdeling inkoop) en 
het resultaatteam Samen Infra, heeft 
inschrijver ADCIM B.V. de laagste prijs 
aangeboden. 
 

 

 

 

11  Sluiting 
 

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

    


