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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 21-6-2022 
TIJDSTIP  : 10:00 
 
 

Concept 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 14 juni 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 14-6-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 25 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad juni 202  

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

 3.3 Collegememo : Informeren college over voorkeurs-locatie 
150 kv elektriciteitsstation 

 

    Akkoord  

 
 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Reglement IT-apparatuur en elektronische 
communicatiemiddelen 

 

  Collegebesluit : 1. Vaststellen van het Reglement IT-
apparatuur en elektronische 
communicatiemiddelen; 

2. Intrekken van  het Reglement e-mail- 
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en internetgebruik (Leiderdorp). 

3. Intrekken van het  Privacyreglement 
e-mail- en internetgebruik 
(Leiderdorp). 

4. Bovenstaande wijzigingen 
verwerken in het 
Personeelshandboek. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het huidige Internet- en emailreglement  en 
het Privacyreglement Internet en e-mail 
wordt vergvangen door een nieuw 
reglement om zo te voldoen aan de CAO 
Gemeenten en het 
informatiebeveiligingsbeleid. 

 

   
 

 4.2 Collegevoorstel : Gunning renoveren rioolgemalen 2022  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de gunning van 

de werkzaamheden Renovatie 

minigemalen Zijldijk omschreven in 

PVE A-1797-1 aan Kanters BV uit 

Veghel met een inschrijfsom van € 

76.000,-. 

 

  Burgemeester 
besluit 

: Het verlenen van een volmacht aan de 
Manger Openbare Ruimte om de opdracht 
voor de werkzaamheden aan Kanters BV te 
verstrekken. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De woningen aan de Zijldijk zijn aangesloten 
op een drukrioleringssysteem voor de afvoer 
van vuilwater. Naar aanleiding van een 
inspectieronde is gebleken dat de 
mechanische- en elektrische onderdelen van 
de minigemalen in dit systeem aan 
vervanging toe zijn. Hiervoor heeft op 25 mei 
een meervoudig onderhandse aanbesteding 
plaatsgevonden voor 'Renovatie 
minigemalen Zijldijk'.   De laagste inschrijver 
Kanters BV met een inschrijfsom van € 
76.000,- heeft een geldige inschrijving 
ingediend en komt voor gunning in 
aanmerking 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Vaststellen jaarverantwoording 
kinderopvang 2021 

 

  Collegebesluit : 1. De jaarverantwoording kinderopvang 
over 2021 vast te stellen. 

2. De onder beslispunt 1 benoemde 
jaarverantwoording ter informatie aan 
de gemeenteraad en de Inspectie voor 
het Onderwijs te doen toekomen. 
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  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente is volgens de Wet 
Kinderopvang verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de handhaving van de 
kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. 
Het college legt over de uitvoering van haar 
taken jaarlijks verantwoording af aan de 
gemeenteraad en de Inspectie van het 
Onderwijs. De verantwoording over het jaar 
2021 wordt na vaststelling door het college 
ter informatie aan de gemeenteraad 
gezonden. De jaarverantwoording wordt 
gepubliceerd op de website van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Zo krijgt de Inspectie van het 
Onderwijs inzicht in de verantwoording. Uit 
de jaarverantwoording blijkt dat de 
gemeentelijke taken ten aanzien van de 
kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen 
in 2021 naar behoren zijn uitgevoerd. 
 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Afwijkingsverzoek Aanbestedingsbeleid van 
de deelnemers aan de gemeenschappelijke 
regeling SP71 voor het transport en de 
verwerking van luiers 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de opgenomen 
mogelijkheid tot het afwijken van de 
geformuleerde uitgangspunten in 
het Aanbestedingsbeleid van de 
deelnemers aan de 
gemeenschappelijke regeling SP71 
om een enkelvoudige onderhandse 
aanbesteding uit te voeren voor het 
transport en de verwerking van 
luiers die gescheiden ingezameld 
worden op verschillende locaties in 
Leiderdorp 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gemeente Leiderdorp is per 2021 gestart 
met de inzameling van luiers voor de 
recycling. In de afgelopen 1,5 jaar zijn er 9 
inzamellocaties opgetuigd bij 
kinderdagverblijven, milieustraat en enkele 
openbare plekken. Ouders van jonge 
kinderen en de kinderopvang zelf kunnen 
hierbij hun luiers naar deze speciale 
container brengen. Met een vaste frequentie 
worden de luiers afgevoerd voor verwerking. 
De recyclingfabriek ARN in Nijmegen is in 
2021 ook verder opgeschaald en om de 
luiers logistiek op de meest optimale manier 
naar de fabriek te vervoeren is het 
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noodzakelijk dat de duur van het contract 
wordt verlengd zodat de 
verwerkingscapaciteit voor de gemeente 
Leiderdorp is gewaarborgd en het budget 
wordt aangepast zodat de gemeente meer 
opties heeft om de inzameling en het 
transport te kunnen organiseren en de 
luierinzameling verder kan uitbreiden. In 
deze opzet met de samenwerking met 
Luierrecycling Nederland is dit de enige optie 
voor verder uitbreiding van luierrecycling in 
de gemeente. Er is gekozen voor een 
overeenkomst van met de duur van drie jaar 
met optie tot verlengen met twee jaar zodat 
we ontwikkelingen in de markt kunnen 
volgen. Tegen het einde van de 
contractperiode kan de gemeente bekijken 
of er partijen in de markt zijn bijgekomen die 
de inzameling van de luiers kunnen 
verwerken. 

 

 4.5 Collegevoorstel : Aangaan overeenkomst met marktpartij 
CityCharging 

 

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van het voornemen 

tot sluiten van de 

Modelovereenkomst met 

marktpartij CityCharging voor 

openbare oplaadpalen in de 

publieke ruimte. 

 

  Besluit 
burgemeester 

: Wethouder B. Vastenhoud op grond van het 

bepaalde in artikel 171 van de 

Gemeentewet, te machtigen tot het 

ondertekenen van de overeenkomst met 

CityCharging. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Elektrisch rijden is duurzaam en beter voor 

het milieu. Daarom wil Leiderdorp elektrisch 

rijden aanmoedigen door oplaadpalen in de 

openbare publieke ruimte mogelijk te 

maken. Voor het realiseren, het gebruik, 

beheren en onderhouden van openbare 

oplaadpalen heeft Leiderdorp het open-

marktmodel. Dit model maakt het mogelijk 

dat meerdere marktpartijen in de gemeente 

actief zijn. 

Pas geleden heeft een nieuwe marktpartij 

(CityCharging) zich gemeld bij de gemeente 

om oplaadpalen te verzorgen. Leiderdorp 
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biedt volgens het geldende beleid de 

standaard Modelovereenkomst aan om 

actief te worden in het dorp. Hiermee kan 

deze partij publieke oplaadpalen in de 

openbare ruimte plaatsen, gebruiken en 

onderhouden. CityCharging wordt de vijfde 

marktpartij die aan de slag gaat in 

Leiderdorp. 

 

 4.6 Collegevoorstel : Definitief vaststellen subsidie 2020 en 2021 
wijk GGZ 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2020 zoals voorlopig 
toegekend aan GGZ Rivierduinen 
definitief vast te stellen op  
€ 86.534,91; 

2. De subsidie 2021 zoals voorlopig 
toegekend aan GGZ Rivierduinen 
definitief vast te stellen op 
€ 89.132,40. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 
Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 
2014) dient GGZ Rivierduinen 
verantwoording af te leggen over het aan 
subsidie ontvangen bedrag voor de inzet van 
een Wijk-GGZ’er in Leiderdorp. De 
verantwoording over 2020 moest nog 
worden gedaan en is gelijktijdig 
meegenomen bij de verantwoording over 
2021. Door middel van een inhoudelijk 
verslag, meerdere tussentijdse gesprekken 
en de jaarrekening heeft GGZ Rivierduinen 
verantwoording afgelegd over het voorlopig 
beschikte bedrag van € 86.534,91,- (in 2020) 
en € 89.132,40,- (in 2021). Aan de hand van 
deze informatie is vastgesteld dat de 
activiteiten hebben plaatsgevonden en dat 
de subsidie rechtmatig is besteed. 
Voorgesteld wordt de subsidie voor zowel 
2020 als 2021 definitief toe te kennen. 

 

 

  Collegevoorstel : Huurovereenkomst voor 36 appartementen 
Statendaalder 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het aangaan van 
een huurovereenkomst met 
Citystone BV voor de huur van 36 
appartementen en 1 gezamenlijke 
ruimte in de Statenhof, Reaal 1-6 te 
Leiderdorp voor de periode 1 
september 2022 tot 15 januari 2023 
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ten behoeve van de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. 

2. Akkoord te geven met de aanschaf 
van extra meubilair ten behoeve van 
de inrichting van de appartementen 
voor de opvang van de 
vluchtelingen.   

  Publieks- 

samenvatting 

: Ten behoeve het opvangen van 

vluchtelingen uit de Oekraïne gaat de 

gemeente 36 appartementen huren in 

gebouw “De Statenhof”. De huur wordt 

aangegaan voor de periode van 1 september 

2022 tot 15 januari 2023.   

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Samenwerkingsovereenkomst opvang 
Oekraïense vluchtelingen Rijnhart Wonen - 
Gemeente Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 
samenwerkingsovereenkomst met 
Rijnhart Wonen voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente heeft een taakstelling 

gekregen voor de realisatie van opvang van 

Oekraïense vluchtelingen. Naast de opvang 

die zal plaatsvinden in de Statenhof is nog 

aanvullende opvang nodig. Rijnhart Wonen 

ziet mogelijkheden om de gemeente in deze 

opgave te ondersteunen en hiervoor wordt 

een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten.  

 

 

5  Sluiting 
 

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

    


