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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 22 november 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 15 november 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 15-11-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 47 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsinformatiebrief noodproduct 

huishoudelijke ondersteuning 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo “Raadsinformatiebrief 
noodproduct huishoudelijke 
ondersteuning” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Overbruggingsovereenkomst transport 

en verwerken GFT 

 

    Het college heeft kennis genomen van 

de memo “Overbruggingsovereenkomst 

transport en verwerken GFT” 
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4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Geheimhouding raadsinformatieavond 
21 november 2022 Baanderij 

 

  Collegebesluit : 1. Op grond van artikel 25, eerste 

en tweede lid, van de 

Gemeentewet jo. artikel 5.1, 

tweede lid, onderdeel b, van de 

Wet open overheid voor 

onbepaalde tijd geheimhouding 

op te leggen aan het in de 

geheime raadsinformatieavond 

Baanderij van maandag 21 

november 2022 behandelde en 

de in dat kader verstrekte 

presentatie Informatieavond 

Baanderij 21-11-2022 (GEHEIM) 

in verband in verband met de 

financiële en economische 

belangen van de gemeente. 

2. De raad voor te stellen met 

toepassing van artikel 25, derde 

lid, van de Gemeentewet de in 

verband met de financiële en 

economische belangen van de 

gemeente voor onbepaalde tijd 

aan de opgelegde 

geheimhouding voor deze 

raadsinformatieavond en de in 

dat kader verstrekte 

presentatie Informatieavond 

Baanderij 21-11-2022 (GEHEIM) 

te bekrachtigen via bijgaand 

raadsvoorstel 

(Z/22/137587/296661). 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Wethouder Vastenhoud te 

mandateren tot het afronden 

van de presentatie en deze na 

afloop van de presentatie te 

verstrekken aan de raadsleden. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college informeert de raad in een 

besloten raadsinformatieavond over de 

Baanderij. De gemeenteraad dient 

tevens de geheimhouding van deze 

sessie te bekrachtigen. 
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 4.2 Collegevoorstel : Grondprijzenbrief 2023  

  Collegebesluit : 1. De Grondprijzenbrief 2023 vast 

te stellen. 

2. De Grondprijzenbrief 2023 ter 

kennisname te verzenden aan 

de Raad 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Jaarlijks worden door het College de 
gronduitgifteprijzen vastgesteld 
teneinde aansluiting te vinden bij de 
actuele marktomstandigheden. Het 
gemeentelijke grondbeleid is vastgelegd 
in de Nota Grondbeleid 2019-2023 
(vastgesteld door de Raad in 2019). 
Middels de Grondprijzenbrief 2023 
wordt de richtlijn voor de grondprijzen 
aangegeven. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 

afwijzing van de éénmalige 

energietoeslag 

 

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift ongegrond 
verklaren en de bestreden 
beslissing handhaven. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Er is een bezwaarschrift ingediend 

tegen de beschikking  waarin de 

aanvraag om energietoeslag is 

afgewezen. Deze energietoeslag wordt 

op grond van de beleidsregels verstrekt 

aan burgers met een inkomen tot 120% 

van de bijstandsnorm. Het inkomen in 

casus is > 120% van de bijstandsnorm. 

Derhalve is terecht besloten de 

aanvraag om energietoeslag af te 

wijzen. 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Koppeling Basis Registratie Personen 

(BRP) voor Serviceorganisatie Zorg 
 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 

realiseren van een koppeling 

vanuit de 

Basis Registratie Personen 

(BRP) met de 

Serviceorganisatie Zorg (SOZ). 

2.  In te stemmen met de 
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bekostiging van de realisatie 

van de koppeling voor een 

incidenteel bedrag van € 

3.600,- excl. BTW. 

3. In te stemmen met de 

bekostiging het abonnement 

voor deze koppeling voor een 

jaarlijks bedrag van € 2.400,- 

excl. BTW. 

  Publieks- 

samenvatting 

: In het najaar van 2021 heeft de Raad 

ingestemd met de oprichting van de 

Gemeenschappelijke Regeling 

Serviceorganisatie Zorg (SOZ). De SOZ 

start per 1 januari 2023. Het is wenselijk 

dat de SOZ een koppeling krijgt met de 

Basis Registratie Personen (BRP). Deze 

koppeling is nodig om de SOZ in staat te 

stellen om te controleren wat de 

woonplaats is van degene die jeugdhulp 

krijgt. Er is een wettelijke verplichting 

om het woonplaatsbeginsel te hanteren 

en dit moet om deze reden 

gecontroleerd kunnen worden. 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Vaststellen wijknamen  

  Collegebesluit : 1. Gemeentebreed vaststellen van 
de wijknamen en buurtgrenzen 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college heeft alle wijknamen 
opnieuw vastgesteld. Dit gebeurde 
omdat sommige namen die altijd 
worden gebruikt nooit officieel zijn 
toegekend. Ook is de nieuwbouw aan 
de Leidsedreef ondergebracht bij de 
wijk Schansen en Dreven. Daardoor is 
deze wijk iets groter geworden en de 
Baanderij iets kleiner. 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Afwijken inkoopbeleid voor inhuur 

ondersteuning Energiearmoede 
 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
afwijken van de inkoop- en 
aanbestedingsprocedure om 
enkelvoudig onderhands aan te 
besteden aan Bender voor een 
beleidsondersteuner 
energiearmoede.  
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  Publieks- 

samenvatting 

: Bender heeft in februari 2022 via een 
enkelvoudig onderhandse aanbesteding 
de opdracht gekregen om 
ondersteunende werkzaamheden te 
verrichten rondom de op te zetten 
regeling in het kader van de 
energiearmoede. Om de voortgang van 
werkzaamheden te borgen wordt 
voorgesteld om af te wijken van de 
inkoop-en aanbestedingsprocedure en 
de opdracht voor de duur van drie 
maanden enkelvoudig onderhands te 
gunnen aan Bender. 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Samenwerkingsovereenkomst 

Fietspoort Spanjaardsbrug 
 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met bijgevoegde 
overeenkomst 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. De burgemeester te verzoeken 
om wethouder Vastenhoud te 
mandateren tot het 
ondertekenen van de 
overeenkomst 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Leiden en Leiderdorp werken samen 

aan de verbetering van de 

verkeerstructuur in beide gemeenten. 

Gezamenlijk wordt het project 

Fietspoort Spanjaardsbrug uitgevoerd. 

Om de projectafspraken vast te leggen 

willen beide gemeenten een 

gezamenlijke overeenkomst sluiten. 

 

 

 4.8 Collegevoorstel : Toekennen subsidie 2023 Leiderdorps 

Museum 
 

  Collegebesluit : 1. De subsidieaanvraag van het 

Leiderdorps Museum voor 2023 

voor de volgende diensten toe 

te kennen:  

a) huisvestingssubsidie: € 

21.191,- 

b) reguliere subsidie: € 2.128,- 

c) Open Monumentendag 2022: 

€ 4.679,- 

2. Voor de huisvestingssubsidie te 

rekenen met een 

indexeringspercentage van 
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3,3% voor 2023 en voor de 

overige subsidies te rekenen 

met een indexeringspercentage 

van 5%, dat door de gemeente 

Leiderdorp in het algemeen 

wordt gehanteerd in plaats van 

een indexeringspercentage van 

5,2% waarop de bedragen voor 

de subsidies in de 

subsidieaanvraag is gebaseerd. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het Leiderdorps Museum biedt 

tentoonstellingen, educatie, onderzoek 

en collectievorming over de vroege en 

recente geschiedenis van Leiderdorp en 

de regio. 

Voor 2023 heeft het Leiderdorps 

Museum subsidie aangevraagd voor 

huisvestingssubsidie, reguliere subsidie 

en Open Monumentendag in 2023. Het 

college kent de subsidieaanvraag toe. 

Het is van oordeel dat de activiteiten 

van deze organisatie bijdraagt aan de 

maatschappelijke doelen op het gebied 

van kunst en cultuur en dat de 

organisatie de activiteiten niet geheel 

zelf zal kunnen bekostigen. 

 

 

 4.9 Collegevoorstel : Aanvaarden legaat vier kunstwerken 

J.C. Roelandse 
 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 

aanvaarden van een legaat in 

de vorm van vier kunstwerken 

van J.C. Roelandse. 

2. In te stemmen met de brief 

(bijlage 1) waarin de gemeente 

bevestigt het legaat te  

aanvaarden. 

3. In te stemmen met het taxeren 

van alle kunst in het bezit van 

de gemeente Leiderdorp. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Een inwoner uit Leiden heeft vier 
kunstwerken van J.C. Roelandse 
nagelaten (legaat) aan de gemeente 
Leiderdorp. De gemeente kan dit 
aannemen of afwijzen. De gemeente 
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Leiderdorp zal de vier kunstwerken 
aannemen en een plek geven in het 
gemeentehuis. 

 

5  Sluiting 
 

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

    


