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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 13-9-2022 
TIJDSTIP  : 10:00 
 
 
 
 

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 6-9-2022 
De openbare besluitenlijsten dd 6-9-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 37 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Financieel beeld 
Programmabegroting 2023 en motie 
1 bij de kadernota 2023 

 

    Het college heeft kennis genomen van 

de memo “Financieel beeld 

Programmabegroting 2023 en motie 1 

bij de kadernota 2023” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsinformatiebrief Nationaal 
Programma Onderwijs 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo “Raadsinformatiebrief 
Nationaal Programma Onderwijs” 
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4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar tegen het besluit 
tot aanwijzen als gemeentelijk 
monument van Zijldijk 31 en 31a te 
Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. Het registerblad behorende bij 

het besluit van 1 juni 2021 tot 

aanwijzen als gemeentelijk van 

Zijldijk 31 en 31a in bezwaar 

aanpassen. 

2. Contrair aan het advies van de 

Regionale commissie 

bezwaarschriften het besluit 

van 1 juni 2021 tot aanwijzing 

als gemeentelijk monument 

onder aanpassing, beslispunt 1, 

in stand laten. 

3. Gelet op beslispunt 1 het advies 

van de Regionale commissie 

bezwaarschriften om over te 

gaan tot het vergoeden van 

proceskosten in bezwaar ad 

€ 1.068,-- over te nemen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Tegen de aanwijzing tot gemeentelijk 
monument van Zijldijk 31 en 31a is 
bezwaar gemaakt. Gezien de slechte 
staat van de tot gemeentelijk 
monument aangewezen schuur achter 
het zomerhuis is in bezwaar besloten 
het eerdere aanwijzingsbesluit te 
herzien en bedoelde schuur alsnog niet 
aan te wijzen tot gemeentelijk 
monument 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Wijzigen koopovereenkomst perceel 

grond achter Hoogmadeseweg 15 

 

  Collegebesluit : 1. Geen ontbindende voorwaarde 
meer te stellen in de 
koopovereenkomst van het 
perceel grond achter de 
Hoogmadeseweg 15 (210 m2, 
LDD, A, 4016).  

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten geen 
ontbindende voorwaarde meer te 
stellen bij de koop van een perceel 
grond van 210m² achter de 
Hoogmadeseweg 15 voor het stallen 
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van de fietsen. Voor het strijdige 
gebruik met het bestemmingsplan (de 
nieuwe stalling voor fietsen ter plaatse 
van de woonbestemming) moet worden 
onderbouwd dat van het 
bestemmingsplan kan worden 
afgeweken door het verlenen van een 
omgevingsvergunning. Een ruimtelijke 
onderbouwing toont aan dat aan een 
goede ruimtelijke ordening wordt 
voldaan. Voorafgaand aan het indienen 
van de omgevingsvergunning voor de 
herinrichting van het bestaande en 
nieuwe gedeelte van het schoolplein, 
wordt een informatieavond 
georganiseerd voor omwonenden.  

 

 4.3 Collegevoorstel : Gunning raamcontract belijning en 
markering 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het gunnen 

van de werkzaamheden met 

betrekking tot het raamcontract 

belijning en markering aan de 

laagste inschrijver, 

Aannemingsbedrijf Vermeulen 

Benthuizen B.V. voor het 

bedrag van €199.250,00. 

2. Akkoord te gaan met RT Samen 

Infra te mandateren het 

raamovereenkomst na 

evaluatie 2 keer 1 jaar te 

verlengen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 8 juli 2022 is door het Servicepunt71 

een meervoudig onderhandse 

aanbesteding gepubliceerd voor 

A08.216.2022 Aanbrengen (onderhoud) 

wegmarkeringen namens de 

gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en 

Zoeterwoude. Vier aannemers hebben 

een inschrijving ingediend. De 

inschrijvingen, op basis van laagste prijs, 

zijn beoordeeld door team inkoop en 

contractmanagement van 

Servicepunt71. De laagste inschrijver, te 

weten aannemersbedrijf Vermeulen 

Benthuizen B.V, voldoet aan de 

inschrijvingsvoorwaarden en komt voor 

gunning in aanmerking voor 2 jaar met 
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de mogelijke optie tot verlenging van 2 

keer 1 jaar.  

 

 4.4 Collegevoorstel : Groentoets Acacialaan  

  Collegebesluit : 1. de groentoets Acacialaan goed 

te keuren, met daarin 

a. het verwijderen van 23 

bomen. 

b. het planten van 33 bomen 

incl. groeiplaatsverbetering. 

c. het extra aanbrengen van 

191 m2 groen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het doel is om de Acacialaan veiliger in 

te richten, onderdeel daarvan is de weg 

inrichten conform een wijkweg 30 

km/uur. Gelijktijdig worden ook de 

riolering, en gas,-water en 

electraleidingen vervangen. Uit 

onderzoek is gebleken dat de bomen 

overlast geven i.v.m. wortelingroei in de 

riolering en huisaansluitingen. 

Daarnaast worden de tegels in het 

trottoir opgedrukt. Om het riool en de 

overige leidingen te kunnen vervangen 

dienen de bomen verwijderd te 

worden. De bomen staan bovenop de 

leidingen. 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Digitaal Stelsel Omgevingswet  

  Collegebesluit : 1. Voor de doorontwikkeling van 
het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet € 6.100,-- aan 
extra middelen ter beschikking 
te stellen uit de reserve 
implementatie Omgevingswet 
en deze via de tweede 
bestuursrapportage te 
verantwoorden aan de raad.  

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Om aan de wettelijke vereisten van de 

Omgevingswet te kunnen voldoen, is 

voor het nieuwe digitale stelsel meer 

geld nodig dan oorspronkelijk begroot. 

Het betreft hier de onderdelen beheer 

geometrieën, het proces om te komen 
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tot bestuurlijke besluitvorming en 

archivering. 

 

 4.6 Collegevoorstel : Huurovereenkomst en overeenkomst 
nadere invulling exploitatie Groene 
Hart Centrum 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het aangaan 

van de huurovereenkomst met 

Klerks-Meijer Vastgoed B.V. 

(bijlage 1) voor het gebruik van 

een perceel  grond aan de 

Bospolder 11 als moestuin. 

2. In te stemmen met het aangaan 

van de overeenkomst 'nadere 

invulling exploitatie recreatief 

transferium' (bijlage 2) met 

Klerks-Meijer Vastgoed B.V. en 

Brasserie Polderfabriek B.V. 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Besluit volmacht te verstrekken 

tot het sluiten c.q. 

ondertekenen van de 

huurovereenkomst en de 

overeenkomst ‘nadere invulling 

exploitatie recreatief 

transferium' aan wethouder 

D.C.W. Binnendijk. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Klerks-Meijer Vastgoed B.V. heeft van 

de gemeente het voormalig A4/HSL 

informatie (Groene Hart Centrum) 

gekocht. Hier realiseren de gemeente 

en Klerks-Meijer 'de Polder'. Onderdeel 

van 'de Polder' is een horecavestiging 

met informatie over het Groene Hart. 

Daarnaast wordt er door Klerks-Meijer 

een moestuin aangelegd. Voor de 

moestuin huurt Klerks-Meijer de grond 

van de gemeente Leiderdorp. De 

overeenkomst hiervoor wordt als 

gevolg van dit besluit ondertekend. 

Daarnaast heeft Klerks-Meijer de wens 

om de exploitatie van de 

horecavestiging onder te brengen bij de 

Brasserie Polderfabriek B.V. Om te 

waarborgen dat de gemaakte afspraken 

tussen de gemeente en Klerks-Meijer 
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ook gelden voor de Polderfabriek is een 

extra overeenkomst gemaakt. Deze 

overeenkomst wordt als gevolg van dit 

besluit ondertekend.  

 

 4.7 Collegevoorstel : Gunning levering twee kleine 
elektrische bestelauto's 

 

  Collegebesluit : 1. Overgaan tot aanschaf van twee 
kleine elektrische bestelauto's 
van leverancier AVIA klein 
Groningen voor € 33.718,- per 
stuk. 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Het verlenen van een volmacht 
aan Marco van Kampen ten 
behoeve het aangaan van een 
overeenkomst tot levering van 
twee kleine elektrische 
bestelauto's met AVIA Klein 
Groningen 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp heeft in 
samenwerking met gemeente Leiden en 
SP71 een openbare 
aanbestedingsprocedure uitgevoerd 
voor de aanschaf van twee nieuwe 
kleine elektrische bestelauto's. Hiervoor 
is het gunningscriterium de beste 
prijs/kwaliteitsverhouding toegepast. 
De leverancier AVIA Klein Groningen 
heeft de economisch meest voordelige 
inschrijving ingediend. Deze prijsopgave 
voor de bestelauto's is € 33.718,- per 
stuk. Met leverancier AVIA Klein 
Groningen zal een raamovereenkomst 
met de initiële looptijd van twee jaar, 
met de mogelijkheid om te verlengen 
met twee keer één jaar, worden 
afgesloten. De bestelling voor de 
nieuwe bestelauto's zal in 2023 plaats 
vinden, waarna deze in 2024 geleverd 
worden en dienen te vervanging van de 
twee Renaults Kangoo. De twee nieuwe 
voertuigen zullen worden ingezet als 
toezichthouders voertuigen 

 

 

 4.8 Collegevoorstel : Het aanbrengen van een fiets- en 
looppad op de Dwarsweteringdijk  

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 

definitief ontwerp van het 

fietspad. 
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2. Akkoord te gaan met het 

bedrag van € 580.000 euro voor 

het realiseren van een fiets en 

looppad op de 

Dwarsweteringdijk. 

3. Kredieten beschikbaar te stellen 

voor een bedrag van € 181.000 

en de kapitaallasten te 

betrekken bij de eerstvolgende 

bestuursrapportage. 

4. Besluiten om de bedragen 

nodig voor dit pad voor te 

leggen aan de gemeenteraad 

van Leiderdorp. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het realiseren van een fiets- en looppad 
op de Dwarsweteringdijk 

 

 

5  SLUITING 
 

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

    

 


