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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 20-9-2022 
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 13 september 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 13 september 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 38 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Gunning aanbesteding vervanging 

beschoeiing Volkstuinenvereniging de 

Bloemhof 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
gunnen van de opdracht 
vervanging beschoeiing 
volkstuinenvereniging de 
Bloemhof aan Gebr. van der 
Poel, met een inschrijfsom van 
€ 217.500,- 

 

  Burgemeester 
besluit 

: 1. Een volmacht te verlenen aan 
de programmamanager 
openbare ruimte, om de 
opdracht voor de 
werkzaamheden aan Gebr. van 
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der Poel te verstrekken 
  Publieks- 

samenvatting 

: In de Bloemerd ligt de 
volkstuinenvereniging de Bloemhof. De 
volkstuinenvereniging ligt langs een 
sloot en de beschoeiing van deze sloot 
moet vervangen worden omdat deze op 
meerdere plekken kapot is. Een 
specialist heeft de werkzaamheden 
voorbereid en een duidelijk opdracht 
gemaakt. Die opdracht is meervoudig 
onderhands aanbesteed en firma: Gebr. 
van der Poel heeft de laagste 
inschrijving ingediend en komt voor 
gunning in aanmerking. 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Verwijderen graansilo in de Bloemerd  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het door 
de fa. Van Diemen groep 
verwijderen van de graansilo in 
de Bloemerd a € 11.500,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De graansilo staat in de Bloemerd in het 
openbaar groen nabij manage Liethorp 
en heeft geen functie. Het is een restant 
van boerderij Balkenende welke is 
gesloopt in 1976. De technische staat 
van de graansilo is zeer slecht en 
veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Na 
verschillende onderzoeken heeft het 
college besloten dat deze graansilo 
verwijderd kan worden. De onveilige 
situatie wordt met dit besluit 
weggenomen en de kosten worden 
beperkt 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie Onderwijskansen 
PROOLeiden-Leiderdorp Vliegende 
Brigade 2021 

 

  Collegebesluit : 1. Het verantwoorde 
subsidiebedrag van 
PROOLeiden-Leiderdorp voor 
de inzet van NT2 ondersteuning 
op maat (Vliegende Brigade) 
voor het jaar 2021 niet toe te 
kennen met een overschrijding 
van € 820,13, maar definitief 
vast te stellen op € 21.000,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Stichting PROOLeiden-Leiderdorp heeft 

in het kader van bestrijding van 

onderwijsachterstanden voor 2021 een 

subsidie ontvangen voor NT2 
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ondersteuning op maat. Dit komt voort 

uit het uitvoeringsbeleid 

Onderwijskansen vanaf 2020. 

Conform de Algemene 

Subsidieverordening Leiderdorp 2014 

(ASV 2014) heeft PROOLeiden-

Leiderdorp met een inhoudelijk en 

financieel verslag verantwoording 

afgelegd over de besteding van het 

voorlopig beschikte bedrag van € 

21.000,-. Uit het verslag blijkt dat de 

bedoelde inzet heeft plaatsgevonden en 

dat het bestede bedrag is uitgekomen 

op € 21.820,13. Het college besluit de 

subsidie voor 2021 definitief vast te 

stellen op € 21.000,- conform het 

onderwijskansenbeleid. 

 

 4.4 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie Onderwijskansen 
JES Rijnland 2021 

 

  Collegebesluit : 1. Het verantwoorde 
subsidiebedrag van Stichting 
Jeugd en Samenleving (JES) 
Rijnland voor het jaar 2021 
definitief vast te stellen op € 
25.000,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Stichting Jeugd en Samenleving (JES) 

Rijnland heeft voor 2021 subsidie 

ontvangen voor het uitvoeren van een 

aantal programma's op grond van het 

Uitvoeringsbeleid onderwijskansen 

2020 van gemeente Leiderdorp. 

Conform de Algemene 

Subsidieverordening Leiderdorp 2014 

(ASV 2014) heeft JES Rijnland met een 

toelichting en het jaarverslag 2021 

verantwoording afgelegd over de 

besteding van het voorlopig beschikte 

bedrag van € 25.000,-. Er is meer 

uitgevoerd dan voor 2021 beoogd en 

een bedrag besteed van € 36.367,-. 

Gevraagd is het negatieve resultaat (€ 

6.588,-) te dekken uit de subsidie voor 

2022. Uit bijeenkomsten met 

onderwijskansenpartners en de stukken 

blijkt dat de bedoelde inzet heeft 

plaatsgevonden. Er is op voorhand niet 
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meer financiële ruimte dan beschikbaar 

op basis van het Uitvoeringsbeleid 

onderwijskansen. Het college stelt het 

subsidiebedrag definitief vast op € 

25.000,-. 

 

5  SLUITING 
 

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

    

 


