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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 15 november 2022 
TIJDSTIP  : 10:00 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
H. Romeijn Loco Burgemeester 
B. Vastenhoud Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
A.M. Roos Gemeentesecretaris 
  
Afwezig is:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
     
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
Burgemeester Driessen is afwezig tot 11 uur. 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 15 november 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 15-11-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 46 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsinformatiebrief landelijke 
ontwikkelingen jeugdbescherming 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo “Raadsinformatiebrief 
landelijke ontwikkelingen 
jeugdbescherming”. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Beantwoording schriftelijke 
raadsvragen CU-SGP 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo  “Beantwoording 
schriftelijke raadsvragen CU-SGP”. 
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 3.4 Collegememo : Raadsinformatiebrief voortgang 
leerlingenvervoer 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo  “Raadsinformatiebrief 
voortgang leerlingenvervoer” 

 

   

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Vaststellen Reglement burgerlijke 

stand Leiderdorp 2023 

 

  Collegebesluit : 1. Vast te stellen Reglement 
burgerlijke stand Leiderdorp 
2023 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het Reglement burgerlijke stand 

Leiderdorp 2021 is niet meer actueel en 

moet aangepast worden op de 

volgende 3 punten: 

− Artikel 7: de term 'vergoeding' 

moet gewijzigd worden in 

'salaris en onkostenvergoeding'. 

− Artikel 8: de kosteloze 

verbintenissen gaan van 

maandagochtend naar 

woensdagochtend om 8.30 uur 

en 9.00 uur. 

− Artikel 9: de 

budgetverbintenissen gaan van 

maandagochtend naar 

woensdagochtend om 9.30 en 

10.00 uur. 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Advies subsidieaanvraag 2023 De 

Leidse Rechtswinkel 

 

  Collegebesluit : 1. De Leidse Rechtswinkel een 
subsidie toe te kennen van        
€ 3.450,- inclusief eventueel 
verschuldigde BTW.   

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Leidse Rechtswinkel adviseert, 
ondersteunt en verwijst 
rechtshulpzoekenden uit Leiden en 
omliggende gemeenten, ook 
rechtshulpzoekenden uit Leiderdorp. De 
Leidse Rechtswinkel heeft voor 2023 
een subsidieaanvraag gedaan aan de 
gemeente Leiderdorp ter hoogte van € 
4.088,50. Op basis van de door de 
gemeenteraad vastgestelde 
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inhoudelijke en financiële kaders en de 
Beleidsregel Eigen Vermogen en 
conform de toegekende subsidie de 
voorgaande jaren, wordt het college 
geadviseerd om voor 2023 een subsidie 
toe te kennen ter hoogte van maximaal 
€ 3.450,- inclusief eventueel 
verschuldigde BTW.  

 

 4.3 Collegevoorstel : Advies subsidie 2023 Stichting IDB 
Antidiscriminatie en Inclusie 

 

  Collegebesluit : 1. Stichting Inclusie en 
Discriminatiebestrijding € 12.271,- 
toe te kennen voor de uitvoering 
van de wettelijke taak 
onafhankelijke anti-
discriminatievoorziening in 2023; 

2. Stichting Inclusie en 
Discriminatiebestrijding € 1.852,- 
toe te kennen voor aanvullende 
taken gericht op de versterking van 
de lokale infrastructuur voor een 
gebundelde aanpak in 2023; 

3. Afwijzen van de subsidieaanvraag 
van € 770,- door Stichting Inclusie 
en Discriminatiebestrijding voor de 
inzet van lokale media gericht op de 
verbreding maatschappelijke 
draagvlak en realisatiekracht in 
2023. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Door de Wet Gemeentelijke Anti-
discriminatievoorzieningen (WGA) is de 
gemeente sinds 2009 verplicht om te 
beschikken over een onafhankelijke 
anti-discriminatievoorziening. Inwoners 
kunnen daar terecht met hun 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Deze meldingen worden 
geregistreerd en onderzocht. Jaarlijks 
wordt hierover gerapporteerd aan het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. In 
de gemeente Leiderdorp – en voor de 
meeste gemeenten in Holland Rijnland 
– verzorgt Stichting Inclusie en 
Discriminatiebestrijding (stichting iDb) 
de uitvoering van deze wettelijke taak. 
Aanvullend op deze wettelijke taak gaat 
de stichting IDb in 2023 aanvullende 
taken uitvoeren gericht op de 
versterking van de lokale infrastructuur 
voor een gebundelde aanpak. Het 
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college van B&W besluit de Stichting 
iDb een subsidiebedrag van € 14.123,- 
toe te kennen 

 

 4.4 Collegevoorstel : Subsidies maatschappelijke zorg Leidse 
Regio 

 

  Collegebesluit : 1. De notitie Subsidies 
maatschappelijke zorg Leidse 
Regio vast te stellen voor de 
inrichting en 
transformatiebeweging van de 
algemene voorzieningen 
Maatschappelijke Zorg Leidse 
Regio – te weten de lokale 
crisisopvang, assertieve zorg, 
verslavingszorg- en preventie, 
de toegang Leidse Regio en 
pilots maatschappelijke zorg – 
per 1 januari 2023. 

2. Het college van burgemeester 
en wethouders van de 
gemeente Leiden te 
mandateren voor de 
subsidieverstrekking voor de 
subsidies uit de notitie Subsidies 
maatschappelijke zorg Leidse 
per 1 januari 2023 in het kader 
van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Naast de aanbesteding van Wmo-
maatwerkvoorzieningen (begeleiding, 
maatschappelijke zorg en 
huishoudelijke ondersteuning) zijn er 
ook algemene voorzieningen 
maatschappelijke zorg – te weten de 
lokale crisisopvang, assertieve zorg, 
verslavingszorg- en preventie, de 
toegang Leidse Regio en pilots 
maatschappelijke zorg die de Leidse 
Regio gemeenten gezamenlijk 
organiseren per 1 januari 2023. De 
notitie Subsidies maatschappelijke zorg 
Leidse Regio bevat een beschrijving van 
de huidige situatie en het 
ontwikkelperspectief voor deze 
voorzieningen. Met het vaststellen van 
deze notitie legt het college van B&W 
de uitgangspunten voor de inhoudelijke 
inrichting per 1 januari 2023 en de 
transformatiebeweging voor de 
voorzieningen vast. De verdere 
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uitwerking van de inrichting en de 
transformatie vindt plaats in gesprek 
met de strategische partners: de 
Binnenvest, de Brijder, GGZ 
Rivierduinen, Cardea en de GGD 
Hollands Midden. Het college van B&W 
besluit om gemeente Leiden per 1 
januari 2023 te mandateren voor de 
subsidieverstrekking van de subsidies 
voor algemene voorzieningen 
maatschappelijke zorg in de Leidse 
Regio. 

 

 4.5 Collegevoorstel : Hoofdstraat 86 en 88 verkoop 
groen/grondstrook 

 

  Collegebesluit : 1. besluiten tot verkoop van de 

groenstrook met een grootte 

van respect. 18 m2 en 19 m2 

aan de Hoofdstraat 86 en 88. 

2. Het in het kader van het Didam 

arrest aanbieden van een 

koopovereenkomst aan de 

eigenaren/bewoners van de 

Hoofdstraat 86 en 88 als enig 

gegadigde. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Onlangs heeft de gemeente een 

verzoek ontvangen voor de verkoop van 

gemeentelijk groen. Het betreft een 

groenstrook aangrenzend aan de 

Hoofdstraat 86 en 88. De verkoop is in 

overeenstemming met de nota 

gronduitgiftebeleid, grondprijzenbrief 

en de nota gronduitgifte groenstroken. 

De Hoge Raad der Nederlanden heeft 

op 26 november 2021 het ‘Didam’-

arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat 

gemeenten in Nederland bij 

voorgenomen verkopen van 

onroerende zaken transparant moeten 

handelen, zodat iedere gegadigde 

binnen een gestelde termijn na 

publicatie kenbaar kan maken dat deze 

ook in aanmerking komt om een 

koopovereenkomst te sluiten. 

-Uitzondering betreft een verkoop bij 

één serieuze/enig gegadigde, hier kan 

de verkoop wel worden gerealiseerd 
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voordat publicatie plaatsvindt. 

Grondverkopen leiden tot een 

onomkeerbare situatie, daarom wordt 

dit voorstel ter besluitvorming aan uw 

college voorgelegd. 

 

 4.6 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 

afwijzing van de eenmalige 

energietoeslag 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren kennelijk 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit van 23 juni 
2022 in stand te laten; 

2. Het verzoek om vergoeding van 
de proceskosten af te wijzen; 

3. Het verzoek om een dwangsom 
af te wijzen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De aanvraag voor een éénmalige 

energietoeslag is afgewezen aangezien 

het inkomen van betrokkene en dat van 

op hetzelfde adres ingeschreven zoon 

hoger is dan de van toepassing zijnde 

bijstandsnorm. Hiertegen is een 

bezwaarschrift ingediend. 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 Stichting 

Inclusie & Discriminatiebestrijding iDb 
 

  Collegebesluit : 1. De subsidie van € 6.703,- die 
verstrekt is aan stichting Inclusie en 
Discriminatiebestrijding (iDb) voor 
het jaar 2021 definitief vast te 
stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op grond van de Wet gemeentelijke 
anti-discriminatievoorzieningen is de 
gemeente Leiderdorp verplicht om haar 
inwoners toegang te geven tot een 
laagdrempelige, onafhankelijke anti-
discriminatievoorziening waar zij 
terecht kunnen met vragen over of 
meldingen van discriminatie. In 2021 is 
aan Stichting Inclusie en 
Discriminatiebestrijding (iDb) een 
voorlopige subsidie toegekend van € 
6.703,- voor het uitvoeren van deze 
wettelijke taken. Door middel van een 
jaarverslag en financiële onderbouwing 
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heeft stichting IDb verantwoording 
afgelegd over het voorlopig beschikte 
bedrag. Het college van B&W besluit de 
subsidie die voor 2021 is toegekend 
definitief vast te stellen. 

 

 4.8 Collegevoorstel : Transitiekosten ontmoetingsruimte 

Oekraïense huisvesting in de Statenhof 
 

  Collegebesluit : 1. Gunnen  van de transformatie 
werkzaamheden in de 
ontmoetingsruimte in de 
Statenhof aan  Citystone BV a € 
55.416,- ten behoeve van de 
Oekraïense huisvesting. 

2. Af te wijken van het Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2021 voor 
de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 23 mei 2022 is een 
huurovereenkomst gesloten met 
Citystone BV. voor het gebruik van 36 
appartementen op de 1e verdieping van 
Reaal 1-6 (Statenhof). Deze 
appartementen worden gehuurd van 1 
november 2022 tot 1 mei 2023 met een 
mogelijkheid tot verlenging van 6 
maanden. Ten behoeve van de 
leefbaarheid, ontwikkeling en 
begeleiding is tevens een bedrijfsruimte 
op de begane grond gehuurd. Deze 
ruimte is casco opgeleverd en dient te 
worden getransformeerd naar een 
gecombineerde ruimte voor ontmoeten 
en het wassen en drogen van kleding. 
De firma Citystone kan met de huidige 
installateurs de transformatie uitvoeren 
conform het programma van eisen van 
de gemeente Leiderdorp 

 

 

5  Sluiting 
 

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

    


