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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 17-2-2022 
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. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten  10 mei 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 10-5-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

3  OPENBARE BESLUITEN 
 

 3.1 Collegevoorstel : Afboeken belastingvorderingen 2019 en ouder  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het afboeken van 

alle resterende openstaande 

belastingdebiteuren. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp heeft sinds 2020 de 
belastingheffing en inning uitbesteed aan BSGR. 
Voor de afronding van de oudere 
belastingvorderingen hebben afgelopen diverse 
invorderingsacties plaatsgevonden. Dit besluit 
voorziet in het doelmatig afronden van deze 
administratie 

 

   

 3.2 Collegevoorstel : Garantstelling Doeshavenconcert 2022  

  Collegebesluit : 1. Besluiten dat het college van B&W 
garant staat voor €15.000,-  ten 
behoeve van het Doeshavenconcert 
2022 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Naast de subsidie van Fonds1818 en de hulp 
van vele sponsoren uit Leiderdorp, zegt het 
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college een garantstelling van € 15.000,- toe. 
Door het geven van deze garantstelling heeft de 
organisatie van het Doeshavenconcert de 
zekerheid dat het Doeshavenconcert 
georganiseerd kan worden. De reden om 
eenmalig een impuls te geven aan dit 
evenement is omdat het college hiermee 
beoogt om na de afgelopen coronajaren het 
maatschappelijke leven in Leiderdorp weer 
actief aan te zwengelen. 

 

 3.3 Collegevoorstel : Voorwaarden Basisregistratie Ondergrond  

  Collegebesluit : 1. De aanvullende algemene voorwaarden 
Basisregistratie Ondergrond (bijlage 1) 
vast te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) 
verplicht gemeenten om gegevens van de 
ondergrond aan te leveren in de Landelijke 
Voorziening BRO. Het is belangrijk dat 
opdrachtnemers van de gemeente deze 
informatie bij de gemeente aanleveren. Daarom 
wil de gemeente dit verplicht maken voor 
opdrachtnemers. Het college heeft besloten om 
deze verplichting op te nemen in de Algemene 
Inkoopvoorwaarden van de gemeente. 

 

 

 3.4 Collegevoorstel : Onderzoeksrapport evaluatie Sociale Agenda 

Leiderdorp 2017-2021 
 

  Collegebesluit : 1. Het onderzoeksrapport ‘Evaluatie 
Sociale Agenda Leiderdorp’ vast te 
stellen 

2. In te stemmen met het toezenden van 
bijgaande aanbiedingsbrief en 
onderzoeksrapport aan de 
gemeenteraad 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In opdracht van de gemeente is het onderzoek 
Evaluatie Sociale Agenda Leiderdorp uitgevoerd 
door een extern onderzoeksbureau. Belangrijke 
conclusies zijn onder andere dat de organisaties 
waarmee de gemeente samenwerkt, aangeven 
dat zij graag willen dat de gemeente meer de 
leiding neemt in het organiseren van 
gesprekken gericht op samenwerking tussen de 
organisaties. Aan de andere kant waarderen de 
partners dat de gemeente zich niet bemoeit 
met hoe de professionals het werk doen. 
Tweede aanbeveling is dat de gemeente beter 
kan aansluiten bij hoe inwoners leven door het 
werkterrein niet onnodig onder te verdelen. 
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Een derde aanbeveling is dat de Sociale Agenda 
Leiderdorp meer een levend document kan 
worden door concretere doelen te formuleren 
en regelmatig hierover in gesprek te gaan 
samen met inwoners en professionals 

 

 3.5 Collegevoorstel : Financiële kadernota 2023-2026  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het ter besluitvorming 

voorleggen aan de raad van de 

financiële kadernota 2023-2026; 

2. De raad voor te stellen om de financiële 

kadernota 2023-2026 vast te stellen en 

daarmee in te stemmen met: 

- de uitgangspunten voor de begroting 

2023 en het meerjarenbeeld; 

- de overige mutaties per programma, 

algemene dekkingsmiddelen en 

overhead; 

- de investeringsvoornemens in het 

onderdeel investeringen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In de Financiële Kadernota 2023-2026 staat de 
onzekerheid voor de komende raadsperiode 
centraal. Onzekerheid over het rijksbeleid m.b.t. 
de herverdeling van het gemeentefonds, 
mogelijke beleidswijzigingen in het  sociaal 
domein en over de benodigde compensatie van 
de meerkosten van het sociaal domein. Los 
daarvan bevat de kadernota de algemene 
uitgangspunten en specifieke ontwikkelingen 
per programma die de kaders vormen voor het 
volgende begrotingsjaar en de 
meerjarenraming. Voor de periode 2023-2026 
presenteren wij een sluitend meerjarenbeeld. 
De financiële effecten van het coalitieakkoord 
Leiderdorp 2022-2026 zijn niet in de kadernota 
opgenomen maar worden separaat 
meegenomen bij de samenstelling van de 
begroting 2023. 

 

      

 3.6 Collegevoorstel : Grondverwerving Leidse Ring Noord  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de brief aan de 
eigenaar van de te verwerven 
perceelsgedeelten voor de realisatie 
van de Leidse Ring Noord-tracédeel 
Oude Spoorbaan (bijlage 1). 

2. Akkoord te gaan met de brief aan de 
mogelijk derde-belanghebbenden bij de 
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te verwerven perceelsgedeelten voor 
de realisatie van de Leidse Ring Noord-
tracédeel Oude Spoorbaan (bijlage 2). 

3. Op grond van artikel 55, eerste lid, 
Gemeentewet jo artikel 5.1 tweede lid 
sub b van de Wet Open Overheid 
geheimhouding op te leggen aan het 
advies en de twee brieven (bijlage 1 en 
2) met bijlagen tot en met de afronding 
van het project Leidse Ring Noord op 
Leiderdorps grondgebied. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de realisatie van het tracédeel Oude 
Spoorbaan van de Leidse Ring Noord zijn enkele 
perceelsgedeelten nodig die niet in eigendom 
zijn van de gemeente. Voorgesteld wordt om 
een brief over de verwerving van die 
perceelgedeelten aan de eigenaar en aan de 
mogelijk derde-belanghebbenden van die 
perceelsgedeelten te sturen. 

 

 

4  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
A.M. Roos       H. Romeijn    

  


