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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   
DATUM : 14-6-2022 
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 7 juni 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 7-6-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 24 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Memo reactie motie 'Vronkenlaan als 

etalage van de verduurzaming' 

 

    Akkoord  

 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar Wmo 2015  

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift gericht tegen 
de afwijzing van een scootmobiel 
ongegrond verklaren. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Belanghebbende heeft een scootmobiel 

aangevraagd vanuit de Wmo 2015 maar 

participeert reeds op een aanvaardbaar 

niveau. Belanghebbende heeft tegen deze 
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beslissing bezwaar gemaakt. Bij de 

volledige heroverweging van het bezwaar 

is wederom niet van enige noodzaak tot 

het toekennen van een scootmobiel 

gebleken. Betrokkene maakt gebruik van 

de scootmobiel van zijn vrouw en zijn zoon 

heeft aangegeven zijn vader te kunnen 

vervoeren wanneer dat nodig is. Nu dient 

een beslissing op bezwaar te worden 

verzonden die bevestigt dat het bezwaar 

ongegrond is.  

   

 4.2 Collegevoorstel : Jaarstukken 2021  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het ter 

besluitvorming voorleggen aan de 

raad van het jaarverslag en de 

jaarrekening 2021 en de 

resultaatbestemming 2021. 

2. Instemmen met ondertekening 

namens het college van de 

verklaring aan de accountant 

genaamd “bevestiging van de 

jaarrekening” zodra deze 

beschikbaar is. 

3. De raad voor te stellen om: 

a. Het jaarverslag 2021 en de 

jaarrekening 2021 vast te stellen; 

b. Het jaarrekeningresultaat 2021 

van € 1.653.090 positief toe te 

voegen aan de algemene reserve. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het jaarverslag 2021 is het laatste 
onderdeel uit de Planning & Control cyclus 
over 2021. In deel 1 van dit document 
wordt verantwoording afgelegd over de 
realisatie van het gevoerde beleid in 2021. 
Deel 2 bevat de financiële positie met de 
toelichting bij de balans en 
programmaverantwoording. De 
jaarstukken zijn opgesteld conform het 
BBV. De jaarrekening 2021 sluit af met een 
positief jaarresultaat van € 1.653.090. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Verrekening neveninkomsten politiek 
ambtsdragers 2021 

 

  Collegebesluit : 1. Geen verrekenplicht op grond van 
artikel 44 en 66 Gemeentewet 
toepassen op onderstaande (ex-) 
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politieke ambtsdragers: 

a. D.C.W. Binnendijk 

b. L.M. Driessen-Jansen 

c. D.B. van Woudenberg 

2. Wel een verrekenplicht op grond 
van artikel 44 en 66  Gemeentewet 
toepassen op de onderstaande 
politiek ambtsdrager: 

a. W.N.A. Joosten 
  Publieks- 

samenvatting 

: Politiek ambtsdrager moeten jaarlijks hun 

neveninkomsten opgeven. Het ministerie 

van Binnenlandse Zaken bepaald of er een 

verrekening moet plaatsvinden.  Op basis 

hiervan dient het college formeel een 

besluit te nemen. 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Verzoek Incluzio arbeidsmarkttoeslag 1,13 

% in 2022 en cao-loonstijging 2,0 % in 

2023 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met een 
arbeidsmarkttoelage van 1,13 % in 
2022 voor medewerkers met een 
middeninkomen op het terrein van 
de Wmo en hiervoor een bedrag 
van € 17.488,- te reserveren. 

2. In te stemmen met een indexering 
van 2,0 % voor de cao-loonstijging 
per 1 januari 2023 en hiervoor een 
bedrag van € 48.599,-  voor de 
jaarlijkse som en € 1.014,- voor 
facilitair en sociaal beheer te 
reserveren 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college heeft ingestemd met het 

verzoek van Incluzio Leiderdorp om 

aanvullende middelen toe te kennen voor 

een arbeidsmarkttoelage van 1,13 % aan 

de medewerkers met een middeninkomen 

op het terrein van de Wmo die werken aan 

de uitvoering van de opdracht Samen 

Leiderdorp. In de huidige CAO Welzijn die 

loopt tot 1 juli 2023 is een bepaling over 

deze arbeidsmarkttoelage opgenomen. De 

Rijksoverheid heeft met de 

decembercirculaire 2021 aan de 

gemeenten middelen hiervoor verstrekt. 

De Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en Sociaal Werk 
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Nederland roepen de gemeenten op om de 

middelen voor dit doel te verstrekken aan 

de zorgaanbieders.  

Het college heeft daarnaast ingestemd met 

het voorstel voor aanvullende middelen 

voor de jaarlijkse som voor de opdracht 

Samen Leiderdorp voor 2023 voor de cao-

loonsverhoging van 2 % voor de 

medewerkers op het terrein van welzijn 

met ingang van 1 januari 2023 op basis van 

de huidige CAO Welzijn. 

 

 4.5 Collegevoorstel : Onteigeningsprocedure Leidse Ring Noord 
(verzoekbesluit tot onteigening) 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen de Kroon 

(feitelijk: het Ministerie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening) te verzoeken over te 

gaan tot aanwijzing ter onteigening 

ten name van de gemeente 

Leiderdorp van de kadastrale 

percelen gelegen in de 

Boterhuispolder te Leiderdorp, 

volgens de bij het raadsbesluit 

behorende en als zodanig 

gewaarmerkte grondplantekening, 

kadastrale perceelslijst en zakelijke 

beschrijving onder de 

opschortende voorwaarde dat het 

bestemmingsplan Leidse Ring 

Noord - Oude Spoorbaan 

onherroepelijk wordt en de 

ontbindende voorwaarde dat het 

koninklijk besluit vervalt indien het 

besluit tot vaststelling van het 

ruimtelijke plan met betrekking tot 

die onroerende zaken in beroep zal 

worden vernietigd. 

2. De raad voor te stellen het college 

op te dragen het raadsbesluit uit te 

voeren en al het nodige te doen 

om het koninklijk besluit tot 

onteigening en, na verkrijging van 

het koninklijk besluit, de 

onteigening van de op de 

onteigeningslijst vermelde 
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perceelsgedeelten te bevorderen. 

3. Ten name van de gemeente 

Leiderdorp te procederen tot 

benoeming van derden als bedoeld 

in de artikel 20 Onteigeningswet 

tot opneming van deskundigen 

voor de aanvang van het geding tot 

onteigening (in eerste aanleg - en 

zonodig - in hoger beroep en 

cassatie, zowel eisende - zonodig- 

verwerende) indien en voor zover 

bovenvermelde percelen niet door 

de gemeente door minnelijke 

verwerving, vrij van lasten en 

rechten in eigendom is of kan 

worden verkregen. 

4. De portefeuillehouder te 

machtigen om in de bijlagen 

aanpassingen door te voeren naar 

aanleiding van de voortoets die 

gevraagd wordt aan het bij 

beslispunt 1 genoemde ministerie. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Leidse Ring Noord - 
Oude Spoorbaan is een strook grond nodig 
uit de Boterhuispolder. De gemeente is er 
tot op heden niet in geslaagd om met de 
eigenaar overeenstemming te bereiken 
over aankoop van de percelen. De start van 
de werkzaamheden is gepland vierde 
kwartaal 2022. De verwerving wordt 
daarom urgent. De gemeente Leiderdorp 
doet een verzoek aan de Kroon om tot 
onteigening van de strook grond over te 
mogen gaan. De gemeenteraad is bevoegd 
om het ‘verzoekbesluit’ te nemen. 

 

      

  Collegevoorstel : Raadsbrief meicirculaire 2022  

  Collegebesluit : 1. Raadsbrief over de effecten van 
Meicirculaire 2022 Gemeentefonds  
vast te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 1 juni 2022 is de Meicirculaire 2022 
Gemeentefonds beschikbaar gekomen. De 
berekening van de algemene uitkering en 
de decentralisatie uitkeringen voor de 
periode 2022-2026 die Leiderdorp 
tegemoet kan zien is inmiddels uitgevoerd. 
In de meicirculaire zijn de effecten van het 
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regeerakkoord en de verhoogde loon- en 
prijsontwikkeling verwerkt. Zoals verwacht 
neemt de algemene uitkering in de jaren 
2023-2025 behoorlijk toe maar neemt deze 
uitkering in 2026 flink af. 

 

5  Sluiting 
 

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

    


