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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 27-6-2022 
TIJDSTIP  : 10:00-12:30 
 
 
 
 

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  21 juni 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 21-6-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 26 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Informeren Raad voortgang motie 
Laden met eigen stroom 
 

 

    akkoord  

 
 

 3.3 Collegememo : Schriftelijke raadsvragen ecoglazen 
 

 

    akkoord  

 

 3.4 Collegememo : Annotaties bij ALV VNG 29 juni 2022 
 

 

    Voor kennisgeving aangenomen 
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5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Verzoek Incluzio aanvullend lumpsum bedrag 
 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met toevoegen van een 
aanvullend lumpsum bedrag aan de 
totale jaarlijkse som voor de uitvoering 
van de opdracht Samen Leiderdorp voor 
2023 en 
2024 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college heeft in het kader van de verlenging 
Opdracht Samen Leiderdorp ingestemd om een 
aanvullend lumpsum bedrag vanaf 2023 toe te 
voegen aan de totale jaarlijkse som voor de 
uitvoering van de opdracht Samen Leiderdorp. 
Aanleiding is het verzoek van Incluzio voor een 
aanvullend lump sum bedrag naar aanleiding van 
de stijgende (loon)kosten en de toenemende 
maatschappelijke vraag bij de uitvoering van de 
opdracht Samen Leiderdorp. 
Met dit aanvullende jaarlijkse lumpsum bedrag 
vanaf 2023 heeft Incluzio de benodigde middelen 
om de opdracht Samen Leiderdorp uit te kunnen 
voeren. Incluzio Leiderdorp stelt jaarlijks een 
(half)jaarverslag en een jaarrekening op over de 
uitvoering van de opdracht 
Samen Leiderdorp. Wanneer aan het eind van het 
jaar middelen zijn overgebleven op de begroting 
vloeien deze terug naar de gemeente. 
 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke monumentensubsidie 

Hoofdstraat 75 

 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 4.000,-- toekennen, in 
de restauratiekosten van € 13.854,50 als 
zijnde 
monumentensubsidie voor 
onderhoudskosten van Hoofdstraat 75. 

2. De aangewezen toezichthouder te 
mandateren om de onder beslispunt 1 
genoemde 
subsidie ter beschikking te stellen na 
controle op uitvoer. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college kan aan de eigenaar van een 
gemeentelijk monument een financiële bijdrage 
(subsidie) toekennen in de subsidiabele 
onderhouds- of restauratiekosten van dat 
monument. De subsidie wordt uitsluitend 
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toegekend ten behoeve van monumenten die 
volgens de Erfgoedverordening Leiderdorp zijn 
aangewezen en zijn geplaatst op de 
gemeentelijke monumentenlijst. Een subsidie kan 
per monument één maal per subsidiejaar worden 
verleend en alleen als het 
monumentensubsidiebudget voor dat jaar 
toereikend is. 
De subsidie bedraagt in alle gevallen één derde 
deel van de subsidiabele kosten, met een 
maximum van € 4.000,- per aanvraag, per 
subsidiejaar. 
 

 

 5.3 Collegevoorstel : Uitbreiding schoolplein Kindcentrum de Brink 
door grondaankoop 
 

 

  Collegebesluit : 1. Een voorlopige koopovereenkomst van 
€50.000,-- aan te gaan voor verwerving 
van het perceel grond van 210m² gelegen 
achter de Hoogmadeseweg 15 (LDD, A, 
4016); 

2. Voor de aanleg en het in gebruik geven 
van dit perceel als 
schoolplein/fietsenstalling 
€20.000,-- aanvullend investeringskrediet 
beschikbaar te stellen (bovenop de al 
eerder besloten €50.000,--); 

3. Ter dekking van de aanvullende 
kapitaallasten á €2.933,-- in 2023 de 
kostenplaats Onderwijshuisvesting aan te 
wijzen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten een perceel grond van 210m² 
te kopen en aan te leggen als 
fietsenstalling/schoolplein. Dit ter vergroting van 
het huidige schoolplein van Kindcentrum De Brink 
aan de Kastanjelaan. Het bestaande plein voldoet 
qua oppervlakte aan de norm. Toch biedt het 
plein momenteel te weinig praktische ruimte 
om te bewegen/spelen. Dit komt door de smalle 
langgerekte vorm van het voorplein in 
combinatie met de ruimte inname van de huidige 
fietsenstalling. Door de aankoop van het 
stuk grond, waar de fietsenstalling naar wordt 
verplaatst, ontstaat aan de voorzijde van het 
plein ruimte voor bovenbouwleerlingen om te 
spelen. De gemeente bekostigt de sloop, 
aanleg en inrichting van het perceel grond  
inclusief de leges en de benodigde onderzoeken. 
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Voorwaarde voor de koop is dat de 
omgevingsvergunning verleend kan worden, 
zodat het als schoolplein en fietsenstalling 
gebruikt mag worden. Voor het strijdige gebruik 
met het bestemmingsplan (de nieuwe 
fietsenstalling ter plaatse van de 
woonbestemming) moet worden onderbouwd 
dat van het bestemmingsplan kan worden 
afgeweken. Een ruimtelijke onderbouwing toont 
aan dat aan een goede ruimtelijke ordening 
wordt voldaan. 
Voorafgaand aan het indienen van de 
omgevingsvergunning voor de herinrichting van 
het bestaande en nieuwe gedeelte van het 
schoolplein, starten het schoolbestuur en de 
gemeente een inspraaktraject met de omgeving. 
 

 

 5.4 Collegevoorstel : Raadsvoorstel n.a.v. rekenkamerrapport 'Inzicht 
in de jeugdzorg ?’ 
 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het raadsvoorstel 
naar aanleiding van de 
rekenkamerbrief 'Inzicht in 
de Jeugdzorg?'. 

2. Akkoord te gaan met verzending van 
het raadsvoorstel naar de 
gemeenteraad. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Rekenkamercommissie van gemeente Leiden 
en Leiderdorp deed onderzoek naar de 
cijfers van jeugdhulp zonder verwijzing. In de 
Rekenkamerbrief 'Inzicht in Jeugdhulp' staan 
conclusies en aanbevelingen. Deze gaan over het 
onderzoeksrapport ‘Jeugdhulp zonder 
verwijzing’ van 25 januari 2022. Het college van 
B&W gaf een reactie op de aanbevelingen 
uit het rapport. Op 30 mei 2022 heeft de Raad 
het college gevraagd om een raadsvoorstel 
waarin het college uitleg geeft hoe de 
aanbevelingen opgepakt worden. Ook vraagt de 
Raad om in het 1e kwartaal van 2024 te laten 
weten hoe het gaat met de uitvoering van de 
aanbevelingen. 
 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Verlengen regeling reductie energiebesparing bij 
woningen (RREW) voor huurders 
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  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
verlengen van de RREW-
regeling tot en met 31 
december 2022. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In oktober 2021 is de RREW-regeling van start 
gegaan. Gemeente Leiderdorp heeft bij het 
Rijk een aanvraag gedaan voor deze subsidie en 
deze is toegekend. Daardoor kunnen 
inwoners nu voor €75 euro aan eenvoudige, 
energiebesparende producten in huis halen op 
kosten van de regeling. Het Rijk heeft gemeenten 
de mogelijkheid gegeven om de RREW te 
verlengen. In plaats van de doorlooptijd te zetten 
op 31 juli 2022, mag dit naar 31 december 2022. 
Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met 
deze verlenging, zodat inwoners uit Leiderdorp 
langer de tijd hebben aan de actie mee te doen. 
 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Collegeadvies beleidsregels studietoeslag 
Leiderdorp 2022 
 

 

  Collegebesluit : 1. De beleidsregels studietoeslag vast te 
stellen; 

2. in te stemmen met de collegereactie op 
het advies van de Adviesraad Sociaal 
Domein. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college stelt de beleidsregels voor de 
studietoeslag vast. Vanaf 1 april 2022 is de 
landelijke wetgeving over de studietoeslag 
aangepast om te voorkomen dat er te grote 
verschillen tussen gemeenten bestaan in de 
vormgeving van de studietoeslag. In de 
beleidsregels staat onder andere opgenomen dat 
het college de bedragen aanhoudt die zijn 
vastgesteld in een Algemene Maatregel van 
Bestuur 
 

 

6  Sluiting 
 

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

    


