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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 22 maart 2022 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg 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 maart 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 15-3-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 12 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Bomenbalans 2021 
Akkoord 

 

      

 

 3.3 Collegememo : Concept samenwerkingsagenda LR 
Akkoord. Er worden in totaal drie 
bijlagen (twee aanvullend op dit 
agendapunt) bijgevoegd bij de RIB. 
 

 

      

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Binnendijk staat stil bij een persconferentie in het kader van de overgang 

van SP71 naar Leiden. 
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5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Subsidie 2022 Onderwijskansen VE 
(FloreoKids en Partou/Smallsteps), 
inzet tutors en NPO (FloreoKids) 
 

 

  Collegebesluit : 1. De kostprijs voor een voorschoolse 
educatie (VE) programma vast te stellen 
op € 9,41 voor 2022. 
2. Aanvullend een vergoeding toe te 
kennen voor de nieuwe wettelijke taak 
met betrekking tot de inzet van een 
HBO pedagogisch beleidsmedewerker 
zoals bedoeld in artikel 2a van het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie. 
3. FloreoKids ten behoeve van 
Voorschoolse Educatie, inclusief HBO 
inzet, een voorlopige subsidie toe te 
kennen van € 235.783,20 voor 2022. 
4. Partou/Smallsteps ten behoeve van 
Voorschoolse Educatie, inclusief HBO 
inzet, een voorlopige subsidie toe te 
kennen van € 58.488,80 voor 2022. 
5. De aanvraag van FloreoKids ten 
behoeve van 
Kwaliteitsontwikkeling/scholing voor 
een bedrag van € 29.630,- af te wijzen 
en een voorlopige subsidie toe te 
kennen van € 19.800,- voor 2022. 
6. De aanvraag van Partou/Smallsteps 
ten behoeve van 
Kwaliteitsontwikkeling/scholing 
voor een bedrag van € 16.460,- af te 
wijzen en een voorlopige subsidie toe te 
kennen van € 4.800,- voor 2022. 
7. FloreoKids ten behoeve van inzet 
tutors op zowel VE-peuterspeelzalen als 
alle basisscholen een voorlopige 
subsidie toe te kennen van € 47.316,- 
voor 2022. 
8. FloreoKids vanuit de middelen voor 
het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) een voorlopige subsidie toe te 
kennen van € 23.681,- voor 2022 ten 
behoeve van groepshulp en extra 
voorbereidingstijd. 
 

 

  Publieks- : Kinderopvangorganisaties FloreoKids en 
Partou/Smallsteps zijn partners die 
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samenvatting invulling geven aan het 
uitvoeringsbeleid Onderwijskansen 
Leiderdorp 2020. Met dit beleid willen 
we gelijke kansen bieden voor alle 
kinderen in het onderwijs. Onderdeel 
daarvan is de wettelijke plicht van 
gemeenten om voorschoolse educatie 
(VE) aan te bieden aan kinderen 
met (een risico op) een achterstand in 
hun taalontwikkeling. Vanuit de 
Rijksmiddelen die gemeente Leiderdorp 
hiervoor ontvangt (OAB budget) 
ontvangen FloreoKids en 
Partou/Smallsteps een voorlopige 
subsidie. Dit op basis van de 
subsidieregel Voorschoolse 
Voorzieningen Gemeente Leiderdorp 
2020. Voor 2022 is de kostprijs bepaald 
en is een bijdrage voor de verplichting 
om een HBO geschoolde 
beleidsmedewerker in te zetten 
opgenomen. De inzet van tutoren door 
op de kinderopvang en school wordt 
door FloreoKids voortgezet. Gemeenten 
ontvangen ook middelen vanuit het Rijk 
voor het Nationaal Programma 
Onderwijs. Het programma is bedoeld 
om onderwijsvertragingen in te lopen 
en moet kinderen ondersteunen die het 
moeilijk hebben door schoolsluitingen 
en corona. Vanuit die middelen 
ontvangt FloreoKids subsidie voor extra 
groepsondersteuning en 
voorbereidingstijd. Dat is nodig omdat 
er meer aan de hand is met kinderen 
(mede) als gevolg van de 
coronaperiode. 

   

 5.2 Collegevoorstel : Raadsvoorstel tot vaststelling Visie op 

Bouwhoogtes 

 

 

  Collegebesluit : De raad voorstellen om de Visie op 
Bouwhoogtes d.d. 15 maart 2022 vast 
te stellen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college vraagt de gemeenteraad de 
Visie op Bouwhoogtes vast te stellen. 
De visie bevat spelregels voor hoogte, 
maat en schaal van nieuwe bebouwing. 
Deze zorgen ervoor dat toekomstige 
ruimtelijke plannen passen bij de 
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Leiderdorpse identiteit en goed 
aansluiten bij de bestaande bebouwing. 
Na vaststelling gebruikt de gemeente de 
spelregels om plannen te beoordelen. 
Dat geeft duidelijkheid naar inwoners 
en projectontwikkelaars. 

 

 5.3 Collegevoorstel : Adoptieovereenkomst groene ruimte 
Boogwoningen 
 

 

  Collegebesluit : Besluiten tot het aangaan van de 
adoptieovereenkomst groene ruimte 
Boogwoningen met de Verenigingen 
van Eigenaars Boogwoningen I, II, en III 
(ondersplitsing) aan de Zijlstroom 
in Leiderdorp. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 12 juli 2021 is het Uitvoeringsbesluit 
Engelendaal door de raad vastgesteld. 
Onderdeel van dit besluit is het 
verleggen van de weg naar het zuiden 
waardoor er meer ruimte tussen de 
Boogwoningen en de weg ontstaat. 
Langs de weg wordt een groen 
geluidsscherm geplaatst waardoor de 
bewoners een gezamenlijke, niet 
openbare, groene ruimte voor de 
woningen krijgen die afgeschermd is 
door deze groene wand. De vormgeving 
van deze tuin is in nauw overleg met de 
bewoners tot stand gekomen. Om het 
beheer en onderhoud van deze groene 
ruimte goed vast te leggen is besloten 
een adoptieovereenkomst daarvoor op 
te stellen. B&W worden gevraagd om 
met de 3 Verenigingen van Eigenaren 
deze overeenkomst aan te gaan. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Actieplan Zebrasafari  

  Collegebesluit : 1.In te stemmen met het Actieplan 
Zebrasafari 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente maakt met het Actieplan 
Zebrasafari nieuw beleid hoe zij om wil 
gaan met nieuwe en bestaande 
Voetgangers Oversteek Plaatsen (VOP), 
in de volksmond zebrapaden. Aan de 
hand van een schema en 
karakteristieken als hoeveelheid 
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overstekende voetgangers en 
hoeveelheid autoverkeer wordt met dit 
schema bepaald of een oversteek 
een zebrapad, kanalisatiestrepen of een 
andere inrichting dient te krijgen. 
Het actieplan is een verdere uitwerking 
van de Mobiliteitsvisie, en de nota 
Langzaam Verkeer. Het schema wordt 
landelijk gebruikt en maakt onderdeel 
uit van een CROW publicatie. 

 

 5.5 Collegevoorstel : Aanbesteding Voorbereiding en 
toezicht vervanging beschoeiing 
volkstuinenvereniging Bloemhof 
 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met het gunnen van de 
opdracht aan De Haan Civiele Techniek 
BV voor het uitvoeren van alle 
voorbereidende werkzaamheden t.b.v. 
het vervangen van de beschoeiing bij de 
volkstuinen vereniging de Bloemhof in 
de Bloemerd. 
 

 

  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. Om een 
goede opdracht te maken voor de 
aannemer huren wij een specialist in die 
dat voor de gemeente gaat doen. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Vergroenen Laan van Berendrecht  

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van het ontwerp 
voor de herinrichting van de Laan van 
Berendrecht. 
2. Een bedrag van € 15.000 uit de 
Reserve IBOR beschikbaar te stellen ter 
financiering van  de uitbreiding van het 
areaal groen aan de Laan van 
Berendrecht. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Teneinde te komen tot een 
verkeersveilige situatie aan de Laan van 
Berendrecht, is een nieuw 
inrichtingsplan opgesteld. In dit plan is 
opgenomen een areaal van 996 m2 te 
vergroenen. 
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 5.7 Collegevoorstel : Onderwijsroute Inburgering 2022  

  Collegebesluit : 1. In het kader van inburgering 
bijgevoegde raamovereenkomst aan te 
gaan met de Haagse hogeschool en het 
Voorbereidend Jaar Leiden/VJL 
(samenwerking tussen de Hogeschool 
van Leiden en de universiteit van 
Leiden) voor de onderwijsroute 
HBO/WO. 
2. Akkoord te gaan met een kleine 
aanpassing in de ondertekening van de 
overeenkomst, na de besluitvorming. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Per 1 januari 2022 heeft de gemeente 
de regie op de inburgering van 
statushouders. Inburgeraars zijn vanaf 
2022 niet langer zelf verantwoordelijk 
voor de inkoop van hun 
inburgeringstrajecten, maar de 
gemeente waarin zij woonachtig zijn. 
De gemeente Leiden, als 
centrumgemeente van de Leidse regio, 
is verantwoordelijk geweest voor de 
inkoop van de onderwijstrajecten 
namens de Leidse regio. Wegens de, 
naar verwachting, lagere aantallen voor 
de onderwijsroute is een samenwerking 
aangegaan met de gemeente Den Haag 
en andere regio gemeenten. Dit heeft 
geresulteerd in de raamovereenkomst 
voor de onderwijsroute HBO/WO met 
de Hogeschool Den Haag en de 
Hogeschool en Universiteit van Leiden 
(het Voorbereidend Jaar Leiden) 

 

 

 5.8 Collegevoorstel : Wijzigingen mandaatregister gemeente 
Leiderdorp: Jeugdwet, WMO, BABW en 
Leerlingenvervoer. Wijzigingen 
mandaatregister Stichting Jeugdteams 
Leidse Regio 
 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de inhoudelijke 
wijzigingen in het mandaatregister van 
de gemeente Leiderdorp zoals 
opgenomen in bijlage 2 (rubrieken 14 
en 41), ten behoeve van een 
rechtmatige uitvoering van de Jeugdwet 
en de Wet maatschappelijke 
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ondersteuning. 
2. Instemmen met de tekstuele 
wijzigingen in het mandaatregister van 
de gemeente Leiderdorp zoals 
opgenomen in bijlage 2 (rubriek 5 en 
31), besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer (BABW) en 
leerlingenvervoer. 
2. De wijzigingen inzake het 
mandaatregister rubrieken 14 en 41 
met terugwerkende kracht in laten gaan 
op 1-1-2021. 
3. Instemmen met de wijzigingen in het 
mandaatregister aan de Stichting 
Jeugdteams Leidse Regio conform 
bijlage 4, ter uitvoering van de 
collegebevoegdheden zoals opgenomen 
in de Jeugdwet en de Verordening en 
Nadere Regels Jeugdhulp gemeente 
Leiderdorp. 
4. Instemmen met het publiceren van 
het gewijzigde mandaatregisters 
conform de geldende richtlijnen. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van Burgemeester en 
Wethouders past het mandaatregister 
van de gemeente Leiderdorp zodat deze 
correct en actueel is en draag zo zorg 
voor een rechtmatige uitvoering van de 
Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


