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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 27-9-2022 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

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

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten  20-9-2022 
De openbare besluitenlijsten dd 20-9-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 39 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsbrief uitvoeringsplan 

coalitieakkoord 

 

    Het college heeft kennis genomen van de 

“Raadsbrief uitvoeringsplan 

coalitieakkoord” 

 

   

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Programmabegroting 2023  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 

programmabegroting 2023  
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2. De programmabegroting 2023 aan 

te bieden aan de raad 

3. De raad voor te stellen om; 

-de programmabegroting 2023 vast 

te stellen; 

-de investeringskredieten 2023 

beschikbaar te stellen voor een 

bedrag van € 12.484.743. 

  Publieks- 

samenvatting 

: De financiële kadernota 2023-2026 is 
vastgesteld tijdens de 
gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2022. 
Het college heeft aan de hand van de 
vastgestelde kaders en het coalitieakkoord 
2022-2026 de begroting 2023 en de 
meerjarenraming 2024-2026 samengesteld 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Nota Parkeren - Collegeadvies Visiedeel  

  Collegebesluit : 1. De Nota Parkeren (visiedeel) vast 

te stellen (bijlage 1). 

2. De Nota van Beantwoording vast te 

stellen (bijlage 2). 

3. De Nota Parkeren (visiedeel) aan te 

bieden aan de Raad ter 

besluitvorming (bijlage 3). 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente beschikt over parkeerbeleid 

welke is vastgesteld in 2012 en 

geactualiseerd is in 2016. Sindsdien zijn er 

een aantal ontwikkelingen geweest welke 

een nieuwe kijk op parkeren noodzakelijk 

maken. In het visiedeel van de nieuwe nota 

parkeren worden de belangrijkste 

ontwikkelingen en trends beschreven. 

Deze leiden tot een achttal visiepunten. 

Deze punten dienen door de Raad 

vastgesteld te worden. Op basis hiervan 

wordt vervolgens de nota Parkeren verder 

uitgewerkt. 

Belangrijk hierbij is dat in Visiedeel 
gesproken wordt over het instrument 
“gereguleerd parkeren”. Dit betekent 
echter niet dat hiervoor daadwerkelijk een 
keuze gemaakt wordt. Het bestaande 
instrumentarium wordt alleen uitgebreid 
met deze mogelijkheid, bovenop de reeds 
bestaande instrumenten zoals bijvoorbeeld 
een blauwe zone.  Of en waar 
instrumenten worden toegepast is de focus 
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van de vervolgfase die leidt tot het tweede 
beleidsdocument “beleidsregels” en 
afgeleid daarvan het derde 
beleidsdocument “parkeernormen”. Beide 
toekomstige documenten worden ook ter 
instemming voorgelegd 

 

 4.3 Collegevoorstel : Feest- en verlofdagen 2023  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 

uitgangspunten rondom de nieuwe 

verlofregeling vanuit de CAO. 

2. Het capaciteitsverlies van deze 

regeling te verwerken in de 

begroting 2023. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Vanuit de afgesloten CAO 2021-2022 

wijzigt per 1-1-2023 een aantal zaken 

rondom feest- en verlofdagen. Iedere 

medewerker krijgt (naar rato van 

dienstverband) 20 wettelijke 

vakantiedagen (144 uur) + maximaal 6 

bovenwettelijke vakantiedagen (43,2 uur). 

Daarnaast mogen nog maximaal 2 lokale 

feestdagen worden aangewezen, in plaats 

van de huidige 3. Met dit besluit wordt 

voorgesteld de uitwerking van deze 

regeling financieel te verwerken in de 

begroting 2023. Daadwerkelijke 

besluitvorming over de te kiezen 

feestdagen ligt bij de werkgever en zal ook 

met de OR besproken worden. 

 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Laden met eigen stroom  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met aanbevelingen 

uit het onderzoek Nota potentie 

laden met eigen stroom en de Nota 

Aanvullende ontwikkelingen en 

scenario’s en te kiezen voor 

scenario 3 VPA’s niet actief te 

faciliteren en niet actief te 

handhaven. 

2. In te stemmen met bijgevoegde 

Raadsbrief ter afhandeling van 

motie Laden met eigen stroom. 
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  Publieks- 

samenvatting 

: Op 7 juni 2021 is een motie “laden met 
eigen stroom” aangenomen. De motie 
vraagt te onderzoeken hoe het opladen 
van elektrische auto's vanuit de woning 
kan worden toegestaan op een veilige 
manier. Laden met eigen stroom heet ook 
wel Verlengde Private Aansluitingen 
(VPA’s). 
 
Uitgevoerd onderzoek  
Uit het uitgevoerde onderzoek en 
aanvullende notitie blijkt dat VPA’s worden 
toegepast als het openbare laadnetwerk in 
een gemeente nog niet dekkend is. Zodra 
het laadnetwerk voldoende dekkend is, zijn 
de collectieve nadelen belangrijker dan de 
individuele voordelen. Het onderzoek staat 
in de nota “potentie laden met eigen 
stroom”. 
 
VPA’s niet nodig 
Omdat het openbare laadnetwerk in 
Leiderdorp dekkend is, is het niet nodig om 
VPA’s toe te staan. VPA’s hebben nadelige 
effecten zoals minder veilig (struikelgevaar 
kabel) en ze zijn niet uit te breiden. Ook 
zorgen ze voor claimgedrag op openbare 
parkeerplaatsen en brengen ze juridische 
zaken rondom aansprakelijkheid met zich 
mee. VPA’s kunnen wel individuele 
voordelen hebben zoals het kunnen 
benutten van eigen opgewekte zonne-
energie en een (mogelijk) lagere laadprijs 
per kWh. 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek 
adviseren wij het huidige beleid voort te 
zetten en daarbij te kiezen voor scenario 3 
VPA’s niet actief te faciliteren en niet actief 
te handhaven. De laadvorm VPA’s wordt 
daarbij in principe niet toegestaan, maar er 
wordt niet actief gehandhaafd als daar de 
noodzaak voor ontbreekt. 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Buurthuis "t Oude Dorp  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
openbreken van de 
huurovereenkomst na 31 maart 
2023 van het pand aan de Frederik 
Hendriklaan 4 te Leiderdorp en een 
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nieuwe overeenkomst aan te gaan 
voor de periode van 5 jaar. Bij deze 
optie heeft de eigenaar 
aangeboden jaarlijks 50% van CPI 
index aan te houden. 

2. Akkoord te gaan met het 
voortzetten van de 
gebruikersovereenkomst met 
Buurtactief voor de periode gelijk 
aan de huurovereenkomst. 

3. De kosten 2023 van € 15.000 te 
dekken uit onvoorzien en de 
structurele kosten te betrekken bij 
de kadernota 2024-2027. 

4. Akkoord te gaan met de interne 
opdracht dit concept van 't 
buurthuis in het kader van 
participatie breder door te 
ontwikkelen en na 1 jaar te 
evalueren. 

  Publieks- 

samenvatting 

: De huurovereenkomst en de 
gebruikersovereenkomst voor het 
buurthuis 't Oude Dorp worden verlengd. 

 

 

5  Sluiting 
 

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

    


