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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 24-05-2022 
TIJDSTIP  : 10:00 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
B. Vastenhoud Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
A.M. Roos Gemeentesecretaris 
Afwezig zijn:  
H. Romeijn Wethouder 
     
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 17 mei 2022 
De openbare en interne besluitenlijst dd 17-5-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 21 
 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad mei 
2022 
 

 

    Akkoord 
 

 

 3.3 Collegememo : Informatiebrief aan de raad over 
opvang vluchtelingen Oekraïne 
 

 

    Akkoord  

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Opdracht opstellen eerste deel 
omgevingsplan (deelgebied wonen). 
 

 

  Collegebesluit : 1.De opdracht voor het opstellen van 
het eerste deel van het omgevingsplan 
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(deelgebied wonen) verstrekken aan 
SAB, voor een bedrag van € 97.500,-- 
ex. btw. 

 
  Publieks- 

samenvatting 

: Het opstellen van een omgevingsplan is 
een wettelijke verplichting die 
voortvloeit uit de Omgevingswet. Onder 
begeleiding van de afdeling Inkoop van 
het Servicepunt71 is een meervoudig 
onderhandse aanbesteding gestart voor 
het opstellen van het eerste deel van 
het omgevingsplan (deelgebied wonen). 
Er zijn twee inschrijvingen ontvangen. 
De aanbesteding is gehouden op basis 
van de beste kwaliteit-prijs verhouding. 
Bij de beoordeling van de inschrijvingen 
door SP71 (afdeling Inkoop) en het 
resultaatteam 
Ruimtelijke Ontwikkeling is inschrijver 
SAB als beste uit de bus gekomen. 
 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Vaststelling bestemmingsplan Leidse 

Ring Noord - Oude Spoorbaan 

 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen de Nota 
zienswijzen bestemmingsplan en 
besluiten Leidse Ring 
Noord - Oude Spoorbaan (bijlage 1), ten 
aanzien van de beantwoording van de 
zienswijzen over het bestemmingsplan, 
vast te stellen. 
2. De raad voor te stellen het 
bestemmingsplan Leidse Ring Noord - 
Oude Spoorbaan, als vervat in 
planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPLRNOudeSpoorbaan-
VA01 (bijlage 2 t/m 5) gewijzigd vast te 
stellen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Dit voorstel gaat over het 
bestemmingsplan Leidse Ring Noord - 
Oude Spoorbaan. Dit nieuwe 
bestemmingsplan is nodig om het 
tracédeel Oude Spoorbaan van het 
project Leidse Ring Noord te kunnen 
realiseren. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter 
inzage gelegen. Iedereen kon toen 
reageren door een zienswijze in te 
dienen bij de gemeenteraad. Er zijn 
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twee zienswijzen ontvangen. Ze zijn 
beantwoord in de Nota beantwoording 
zienswijzen. De gemeenteraad wordt 
voorgesteld om de beantwoording uit 
de Nota zienswijzen over te nemen en 
het bestemmingsplan vast gewijzigd te 
stellen. 
 

 

 4.3 Collegevoorstel : Vaststelling onttrekkingsbesluit Leidse 
Ring Noord 
 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen het 
onttrekkingsbesluit als bedoeld in 
artikel 9 van de Wegenwet voor de 
Leidse Ring Noord te nemen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In het project Leidse Ring Noord 
worden de wegen, voet- en fietspaden 
aangepast. Voor opheffing van wegen, 
voetpaden en fietspaden moet volgens 
de Wegenwet onttrekkingsbesluit 
genomen worden. Volgens dat besluit 
mogen gronden met een 
verkeersfunctie aan de openbaarheid 
worden onttrokken. De gemeenteraad 
gaat over het onttrekkingsbesluit. 
 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Vervolgovereenkomst Samenwerking 
Rekenen in de Afvalwaterketen tussen 
gemeenten binnen het Cluster Leidse 
Regio 
 

 

  Collegebesluit : 1. De vervolgovereenkomst 
Samenwerking Rekenen in de 
Afvalwaterketen tussen gemeenten 
binnen het Cluster Leidse Regio aan te 
gaan. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In 2014 is een overeenkomst afgesloten 
waarin 6 gemeenten (Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten, 
Zoeterwoude, Wassenaar en Leiden) 
hebben afgesproken het rekenen aan 
afvalwaterstelsels gezamenlijk in eigen 
beheer uit te voeren. Inmiddels heeft 
ook het werkveld rond het uitvoeren 
van stelselberekeningen een 
ontwikkeling doorgemaakt. Dit 
betekent dat de 

 



 

4 

samenwerkingsovereenkomst 
inhoudelijk aan een herziening toe is. 
Daarnaast had de overeenkomst een 
geldigheid van 5 jaar. Tot op heden is de 
samenwerkingsovereenkomst jaarlijks 
in onderling overleg verlengd. Er is nu 
echter behoefte aan het opnieuw 
vastleggen van geactualiseerde 
afspraken. Het doel hierbij blijft 
de kennis van het gedrag van de 
rioolstelsels te vergroten en hiermee de 
kwetsbaarheid in de organisatie(s) te 
verlagen. 
 

 

 4.5 Collegevoorstel : Wijk-GGZ'er Leiderdorp periode 1 april 
2022 tot en met 31 december 2022 
 

 

  Collegebesluit : 1. De evaluatie ‘’Inbedding, borging en 
verbinding pilots Leidse Regio GGZ 
Infrastructuur’’ vast te stellen; 
 
2. Een wijk-GGZ’er van GGZ 
Rivierduinen voor 6 uur per week in 
Leiderdorp in te zetten vanuit het 
Leidse Regio investeringsfonds 
Maatschappelijke Zorg per 1 april 2022 
tot en met 31 december 2022; 
 
3. Met terugwerkende kracht een 
aanvullende subsidie voor de wijk-
GGZ’er in Leiderdorp toe te kennen aan 
GGZ Rivierduinen voor 10 uur per week 
à € 4.500 voor de periode 1 april 2022 
tot en met 30 april 2022; 
 
4. Een aanvullende subsidie voor de 
wijk-GGZ’er in Leiderdorp toe te kennen 
aan GGZ 
Rivierduinen voor gemiddeld 3,5 uur 
per week à €13.500 voor de periode 1 
mei 2022 tot en met 31 december 2022. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De inzet van een wijk-GGZ’er in 
Leiderdorp is op 1 januari 2019 gestart 
in de vorm van een pilot. Ook in de 
andere Leidse Regio gemeenten hebben 
dergelijke pilots plaatsgevonden 
met als doel het verbeteren van de 
vroegsignalering, toegang en de zorg- 
en ondersteuningsstructuur voor 
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kwetsbare inwoners. Uit de evaluatie 
van deze pilots blijkt dat de inzet van 
een wijk-GGZ’er een essentieel 
onderdeel is van de zorg- en 
veiligheidsketen. In voorbereiding op de 
doordecentralisatie van de 
Maatschappelijke Zorg besluiten de 
Leidse Regio gemeenten om in alle 
gemeenten van de Leidse Regio 
gemeenten een wijk-GGZ’er in te 
zetten. Dit wordt bekostigd vanuit het 
Investeringsfonds Maatschappelijke 
Zorg Leidse Regio, zorgverzekeraar Zorg 
en Zekerheid en GGZ Rivierduinen. 
Omdat het een keten betreft kan de 
structurele borging van de wijk-GGZ’er 
niet los worden gezien van de inzet van 
bemoeizorg (financiering tot 31 
december 2022 door centrumgemeente 
Leiden) en behandeling door het FACT 
team. Doorontwikkeling van de 
bemoeizorg vindt in 2022 op Leidse 
Regio niveau plaats in nauwe relatie 
met de inzet van de wijk-GGZ’er. 2022 is 
daarom een overgangsjaar naar een 
nieuwe situatie per 1 januari 2023. Om 
te zorgen voor een zorgvuldige 
overgang en goede zorg voor kwetsbare 
inwoners in Leiderdorp besluit het 
college van B&W om een aanvullende 
subsidie beschikbaar te stellen die GGZ 
Rivierduinen flexibel in kan zetten in de 
gemeente Leiderdorp. 
 

5  SLUITING 

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

    


