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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 25-01-2022 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Concept 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 18-1-2022 
De openbare besluitenlijsten dd 18-01-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 04 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsbrief verlichting woontoren Bij 
de Zijl 

 

    Akkoord  

 
 

 3.3 Collegememo : Besluit last onder dwangsom Action 
en Jumper 

 

    Akkoord  

 

 3.4 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
januari 2022 

 

    In de collegeplanning wordt het 
tijdpad van de verordening 
hemelwaterafvoer aangepast, die ligt 
nu ter inzage. Het tijdpad wordt hier 
op aangepast. 
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Geen bijzonderheden 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Vaststellen verordening op de 
gemeentelijke adviescommissie 
 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen de 
Verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit 
Leiderdorp (bijlage 1) en het Reglement 
van orde op de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit 
Leiderdorp (bijlage 2) vast te stellen. 
2. De raad voor te stellen 
overeenkomstig artikel 10:3 Awb het 
college mandaat te verlenen voor het 
benoemen en ontslaan van de leden 
van de adviescommissie zoals bedoeld 
in artikel 17.9 lid 1 jo. 17.7 van de 
Omgevingswet. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Omgevingswet schrijft voor dat de 
gemeenteraad een commissie in moet 
stellen die adviseert over 
vergunningaanvragen bij 
rijksmonumenten. Deze commissie kan 
bij vergunningaanvragen ook adviseren 
over de omgevingskwaliteit, denk 
daarbij aan het uiterlijk van 
bouwwerken (welstand) en 
cultuurhistorische bouwwerken en 
gemeentelijke monumenten. Voor het 
instellen van een adviescommissie is 
een verordening nodig. In de 
verordening staan de regels over hoe 
dit plaats gaat vinden. In het eerste 
beslispunt wordt het college 
voorgesteld de raad de verordening en 
het reglement van orde vast te laten 
stellen. Het tweede beslispunt gaat over 
het benoemen en ontslaan van leden 
van deze adviescommissie, deze 
bevoegdheid behoort toe aan de 
gemeenteraad. Vanuit praktisch 
oogpunt wordt aan de raad verzocht 
om het benoemen aan het college over 
te laten (mandatering). 
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 5.2 Collegevoorstel : Verzoek tot vaststelling financiële 

bijdrage 

 

 

  Collegebesluit : 1. Een deel van de reeds toegekende 
financiële bijdrage ad. 1.704,02 euro 
aan Zon op Leiderdorp in te zetten voor 
exploitatiekosten /algemene 
coöperatiekosten 
2. Akkoord te gaan met het vaststellen 
van de financiële bijdrage aan Zon op 
Leiderdorp op 3.250,00 euro. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor het realiseren van een tweede 
zonnestroominstallatie heeft coöperatie 
Zon op Leiderdorp een financiële 
bijdrage ontvangen van het college. Het 
college wordt nu gevraagd om het 
toegezegde bedrag van 3.250,00 euro 
vast te stellen. Dit betekent dat Zon 
op Leiderdorp geen deel van de 
financiële bijdrage hoeft terug te geven. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Advies subsidieaanvraag Stichting Kunt 
in de Heemtuin 2022 
 

 

  Collegebesluit : 1.Stichting Kunst in de Heemtuin voor 
2022 een subsidie toe te kennen ter 
hoogte van €4.000,-.     
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Stichting Kunst in de Heemtuin 
(SKIDH) organiseert jaarlijks een voor 
het publiek gratis 
toegankelijke beeldententoonstelling in 
de Heemtuin van Leiderdorp, genaamd 
“Heemtuin Verbeeld”. De beelden 
komen van lokale, regionale en 
landelijke kunstenaars. Voor 2022 
vraagt SKIDH een subsidiebedrag van 
€4.000,- aan. Het college wordt 
geadviseerd om genoemd 
subsidiebedrag voor 2022 toe te 
kennen. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Beroep op bevrijdende verjaring inzake 
oneigenlijk gebruik van gemeentelijk 
grondgebied afwijzen 

 

  Collegebesluit : 1. Het beroep op bevrijdende verjaring, 
inzake oneigenlijk gebruik van 
gemeentelijk grondgebied, ter hoogte 
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van Dubloen 5, afwijzen. 
2. Overgaan tot instellen 
revindicatievordering bij de civiele 
rechter ter ontruiming.  
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Medio 2021 is er oneigenlijk gebruik 
van gemeentelijk grondgebied 
geconstateerd aan de Dubloen 5. Er is 
tweemaal schriftelijk verzocht het 
oneigenlijk gebruik te staken en het 
gemeentelijk grondgebied te ontruimen 
waarna bedoeld grondgebied door de 
gemeente wordt heringericht als 
trottoir. Betrokkenen hebben een 
beroep op bevrijdende verjaring 
gedaan, echter heeft men geen 
onomstotelijk bewijsmateriaal 
aangeleverd waardoor het beroep op 
bevrijdende verjaring dan ook is 
afgewezen. Betrokkenen zijn schriftelijk 
op de hoogte gebracht van de afwijzing 
en in kennis gesteld van het instellen 
van een revindicatievordering bij de 
civiele rechter en onze planning 
omtrent herinrichting. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Blijk van waardering sportverenigingen  

  Collegebesluit : 1. De in Leiderdorp geregistreerde en 
actieve sportverenigingen een 
cadeaubon ter waarde van € 100 
per sportvereniging  toe te kennen; 

2. De hiermee samenhangende kosten 
van € 2.200 (22 x € 100) te dekken 
uit de beschikbare middelen in de 
begroting sport. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De sportverenigingen hebben sinds de 
maatregelen om verspreiding van 
COVID-19 te beperken veel 
aanpassingsvermogen laten zien. Er is 
veel flexibiliteit en extra inzet gevraagd 
van de sportverenigingen en hun 
vrijwilligers. Het college geeft een blijk 
van waardering voor de in Leiderdorp 
geregistreerde en actieve 
sportverenigingen door middel 
van een brief en een cadeaubon. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Coronasteun en financiële middelen 
cultuursector: aanpassing tijdelijke 
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aanvulling subsidieverordening 
 

  Collegebesluit : 1.Vast te stellen de aangepaste regeling 
“Tijdelijke aanvulling 
subsidieverordening culturele 
instellingen Leiderdorp” ter 
ondersteuning van de lokale 
cultuursector.  
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 1 november 2021 is de regeling 
“Tijdelijke aanvulling 
subsidieverordening culturele 
instellingen Leiderdorp” ter 
ondersteuning van de lokale 
cultuursector gepubliceerd. 
Culturele aanbieders in Leiderdorp 
hebben de mogelijkheid gekregen om, 
als zij voldoen aan de voorwaarden, tot 
1 januari 2022 extra financiële steun 
aan te vragen als vergoeding voor de 
netto schade die hun organisatie in 
2O2O/2O21 heeft geleden. 
Op 20 december is er door de 
gemeenteraad een motie ingediend 
waarin het college wordt verzocht om 
de voorwaarden voor deze tijdelijke 
regeling te versoepelen. Het gaat 
specifiek om de voorwaarde dat de 
culturele aanbieders 25% van het eigen 
vermogen van de netto geleden schade 
af moeten trekken. Daarnaast verzoekt 
de gemeenteraad om de regeling in 
2022 te continueren. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Benoeming hoofdstembureauleden 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 

 

  Collegebesluit : Te benoemen de 
hoofdstembureauleden voor de 
gemeenteraadsvekiezingen 2022, voor 
een periode van 4 jaar, met ingang van 
25 januari 2022  
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In elke gemeente wordt voor de 
gemeenteraadsverkiezingen een 
hoofdstembureau ingesteld. Het 
hoofdstembureau voor de 
gemeenteraadverkiezing is meteen ook 
centraal stembureau. 
Het hoofdstembureau bestaat uit 5 
leden, van wie er één voorzitter is en 
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één plaatsvervangend voorzitter. De 
burgemeester is voorzitter van het 
hoofdstembureau (en 
dus ook van het centraal stembureau). 
Het college van B&W gaat over 
benoemingen en ontslag van de 
plaatsvervangend voorzitter en de 
andere leden. De 
hoofdstembureauleden 
worden voor 4 kalenderjaren benoemd, 
met ingang van 25 januari 2022. 
Taken van het hoofdstembureau en 
centraal stembureau zijn het 
beoordelen van registratieverzoeken 
van politieke groeperingen voor 
naamsaanduidingen, het beslissen 
over de geldigheid van de 
kandidatenlijsten en het vaststellen van 
de uitslagen van de verkiezingen. 

 

 5.8 Collegevoorstel : Raadsvoorstel aanpassing verordening 
individuele studietoeslag 
 

 

  Collegebesluit : 1. De verordening individuele 
studietoeslag Participatiewet op grond 
van het wetsvoorstel Breed Offensief 
met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2022 tot 1 april 2022 aan te 
passen 
2. In afwijking van de gebruikelijke 
procedure geen advies te vragen aan de 
Adviesraad Sociaal Domein 
3. De onder punt 1 genoemde 
verordening ter vaststelling voor te 
leggen aan de raad.  
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeenteraad van gemeente 
Leiderdorp stelt de voorgestelde 
aanpassing van de Verordening 
Individuele Studietoeslag 
Participatiewet vast. Met deze 
aanpassing wordt de individuele 
studietoeslag met ingang van 1 januari 
2022 verhoogd naar € 300 per maand. 

 

 

7  Sluiting 
 

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

    


