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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 29 november 2022 
TIJDSTIP  : 10:00 
 
 
 
 

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 22 november 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 22-11-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 48 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Projectplan traject vernieuwen 

subsidiebeleid gemeente Leiderdorp 

ter kennisname 

 

    Het college heeft kennis genomen van 

de memo “Projectplan traject 

vernieuwen subsidiebeleid gemeente 

Leiderdorp ter kennisname” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Reactie Rekenkamer onderzoek 
Participatie 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo “Reactie Rekenkamer 
onderzoek Participatie” 
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 3.4 Collegememo : Annotaties najaars ALV 2 december 

2022 

 

    Het college heeft kennis genomen van 

de memo “Annotaties najaars ALV 2 

december 2022” 

 

 
 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Besluitvorming mandaat, volmacht en 

machtiging voor Service Organisatie 

Zorg 

 

  Collegebesluit : 1. Aan de secretaris-directeur van 
ServiceOrganisatie Zorg (SOZ) 
ingaande 1-1-2023 mandaat te 
verlenen voor het uitvoeren van 
bevoegdheden op grond van 
artikel 2.8 van de Jeugdwet 
conform bijgevoegd besluit. 

 

  Burgemeester 
Besluit 

: 1. Aan de secretaris-directeur van 
ServiceOrganisatie Zorg (SOZ) 
ingaande 1-1-2023 volmacht 
dan wel machtiging te geven 
voor het uitvoeren van 
bevoegdheden op grond van 
artikel 2.8 van de Jeugdwet 
conform bijgevoegd besluit.   

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In het najaar van 2021 heeft de raad 

ingestemd met de oprichting van de 

Gemeenschappelijke Regeling 

Serviceorganisatie Zorg.  

Op grond van de Gemeenschappelijke 
Regeling Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland dienen de colleges en 
burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten de benodigde mandaten, 
volmachten en machtigingen te 
verstrekken aan de Serviceorganisatie 
voor de uitoefening van de aan de 
Serviceorganisatie opgedragen taken. 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Woonzorg Nederland bieding 2023 

prestatieafspraken 

 

  Collegebesluit : 1. Accepteren van de bieding 2023 

van Woonzorg Nederland 

(bijlage 1) 

2. Ondertekenen van de Allonge 

vrije toewijzingsruimte 
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Leiderdorp, die een bijlage 

vormt bij de bevestigingsbrief 

(bijlage 5) 

  Burgemeester 
Besluit 

: 1. Het mandaat voor het tekenen 
van de Allonge vrije 
toewijzingsruimte Leiderdorp te 
verlenen aan de heer Bob 
Vastenhoud 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In het kader van de jaarlijkse cyclus van 

de prestatieafspraken is voor het jaar 

2023 een bieding van Woonzorg 

Nederland ontvangen. Deze bieding 

past binnen de lange termijn 

Prestatieafspraken 2018-2023. De 

gemeente ziet in dit bod geen 

aanleiding om de lange termijn 

afspraken aan te scherpen of te 

wijzigen. 

Tevens is er van WZN een verzoek 

binnen gekomen om de vrije 

beleidsruimte bij woningtoewijzing die 

per 1-1-2022 geldt op te mogen rekken 

van 7,5%  tot 15%. De gemeente ziet 

voordelen in deze verruiming. Immers 

met dit instrument is het mogelijk de 

vitaliteit en leefbaarheid van 

wooncomplexen en daarmee van 

buurten te kunnen beïnvloeden door 

een goede mix van bewoners. 

Voorwaarde voor het mogen verruimen 

van de beleidsruimte is dat dit 

schriftelijk wordt vastgelegd in de 

prestatie afspraken. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 OAB VVE en 
tutoren - FloreoKids 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie aan FloreoKids voor de 
uitvoering van Voorschoolse 
Educatie in 2021 definitief vast te 
stellen op € 192.317,-. 

2. De subsidie aan FloreoKids ten 
behoeve van 
kwaliteitsontwikkeling/scholing in 
2021 definitief vast te stellen op € 
14.000,-. 

3. De subsidie aan FloreoKids voor de 
inzet van tutoren in 2021 definitief 
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vast te stellen op € 48.000,-. 
4. Ten opzichte van de totaal 

verleende voorlopige subsidie voor 
2021 een bedrag van € 485,- terug 
te vorderen. 

  Publieks- 

samenvatting 

: In het kader van het 
onderwijskansenbeleid heeft 
kinderopvangorganisatie FloreoKids in 
2021 een subsidie ontvangen voor het 
bieden van Voorschoolse Educatie (VE) 
inclusief kwaliteitsontwikkeling. Door 
middel van een inhoudelijk verslag en 
een financiële verantwoording over 
2021 heeft FloreoKids verantwoording 
afgelegd over het voorlopig beschikte 
bedrag van € 206.130,-. Daarnaast heeft 
FloreoKids een subsidie ontvangen voor 
de inzet van tutoren op de opvang 0-4 
jaar (voorschool) en de groepen 1 en 2 
van het basisonderwijs (vroegschool). 
Op basis van de ingediende stukken is 
vastgesteld dat de activiteiten zoals 
afgesproken hebben plaatsgevonden, 
ondanks de invloed die corona nog 
heeft gehad. De bestede subsidie voor 
VE is een fractie lager dan voorlopig 
toegekend en aan scholing is iets meer 
besteed dan geraamd. De ureninzet van 
de tutoren is iets lager uitgekomen. Het 
college wordt voorgesteld om de 
toegekende subsidie aan FloreoKids 
definitief vast te stellen op een bedrag 
van € 206.317,- voor VE en € 48.000,- 
voor tutoren. Hiermee wordt 
voorgesteld een bedrag van € 485,- 
terug te vorderen. 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 OAB VVE - 
Partou (Smallsteps) 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie aan Partou (voorheen 
Smallsteps) voor de uitvoering van 
het Onderwijskansenbeleid in 2021 
definitief vast te stellen op € 
52.013,-. 

2. Een bedrag na te betalen van € 
9.076,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In het kader van het 
onderwijskansenbeleid heeft 
kinderopvangorganisatie Partou 
(voorheen Smallsteps) in 2021 een 
subsidie ontvangen voor het bieden van 
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Voorschoolse Educatie (VE) inclusief 
kwaliteitsontwikkeling. Door middel van 
een inhoudelijk verslag en een 
financiële verantwoording over 2021 
heeft Partou verantwoording afgelegd 
over het voorlopig beschikte bedrag van 
€ 42.937,-. Op basis van de ingediende 
stukken is vastgesteld dat de 
activiteiten zoals afgesproken hebben 
plaatsgevonden, ondanks de invloed die 
corona nog heeft gehad. Het bestede 
bedrag is hoger uitgekomen omdat er 
abusievelijk een te laag aantal kinderen 
is opgenomen in de aanvraag. De 
scholingskosten zijn iets hoger 
uitgekomen, maar worden conform 
aanvraag toegekend. Het college wordt 
voorgesteld om de toegekende subsidie 
aan Partou definitief vast te stellen op 
een bedrag van € 52.013,- en daarmee 
een bedrag van € 9.076,- na te betalen. 

 

 4.5 Collegevoorstel : Principeverzoek De Pionier 

Elisabethhof 50 
 

  Collegebesluit : 1. Geen medewerking toe te 

zeggen aan de ontwikkeling van 

330 studentenunits en 80 

studio's aan de Elisabethhof 50. 

2. Initiatiefnemer het antwoord 

op het principeverzoek te 

sturen met bijgevoegde 

antwoordbrief (Bijlage 2). 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Ontwikkelaar Slokker heeft een 

schetsplan gestuurd voor het realiseren 

van een groot gebouw(volume) met 330 

studentenunits en 80 studio’s op de 

plek van een flexhotel voor 

arbeidsmigranten.  

De aanvraag is strijdig met het 

bestemmingsplan W4. De bestemming 

is “Horeca”. Hier is geen 

appartementengebouw of 

studentenwooncomplex toegestaan. 

Beoordeeld is of van het 

bestemmingsplan zal worden 

afgeweken om het bouwplan mogelijk 

te maken. Het beoogde plan is strijdig is 
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met de structuurvisie uit 2015. We gaan 

nu aan de slag met een update van de 

gebiedsvisie A4 zone die in maart 2023 

klaar moet zijn.  

Voor een groot woongebouw voor 

studenten en starters is de beoogde 

plek minder goed geschikt. Het aantal 

getekende parkeerplaatsen schiet ruim 

tekort. De woningen zijn te klein. 

Onduidelijk is of aan een goede 

ruimtelijke ordening wordt voldaan. Een 

quickscan van de omgevingsdienst wijst 

uit dat er vervolgonderzoek nodig is 

naar milieuaspecten.  

Het college wordt voorgesteld geen 
medewerking te verlenen aan de 
gevraagde  aanpassing van het 
bestemmingsplan. Na de update van de 
A4 visie rond maart 2023 kan -als de 
aanvrager dit wenst- een nieuw en 
gewijzigd principeverzoek worden 
ingediend. 

 

 4.6 Collegevoorstel : Decemberwijziging 2022  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de 

Decemberwijziging 2022 

2. De raad voor te stellen om; 

a. de begrotingswijziging voor 

het jaar 2022 en 2023 vast te 

stellen; 

b. kennis te nemen van de 

wijziging van de 

meerjarenraming bij dit besluit; 

c. kredieten beschikbaar te 

stellen tot een bedrag van € 

489.838 en een krediet te 

verlagen met € 480.000. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Conform de BBV worden wijzigingen op 

de begroting 2022 en 2023 en de 

meerjarenraming  uiterlijk in december 

van het begrotingsjaar aan de raad ter 

vaststelling voorgelegd. 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Verzoek aan Eurofiber Nederland tot  
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nemen van maatregelen  (art 10 lid 2 
AVOI) voor Leidse Ring Noord 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met 
bijgevoegde brief aan Eurofiber 
Nederland (bijlage 1) over het 
nemen van maatregelen ten 
behoeve van Leidse Ring Noord 
deelgebied Engelendaal en 
Oude Spoorbaan 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de realisatie van de twee 
Leiderdorpse tracédelen van de Leidse 
Ring Noord is het nodig dat er 
maatregelen worden getroffen door 
Eurofiber Nederland aan hun kabels en 
leidingen in deze tracés. Burgemeester 
en wethouders verzoeken Eurofiber 
Nederland  daarom middels een brief 
om maatregelen  te treffen aan hun 
kabels en leidingen. 

 

 

 4.8 Collegevoorstel : Bestrijding van ziekten en plagen in 
bomen 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
gunnen van de opdracht voor 
het bestrijding ziekten en 
plagen in bomen aan de partij 
waarvan de economisch meest 
gunstige aanbieding is 
ontvangen, J.M. de Wit 
Groenvoorziening B.V.         

 

  Burgemeester 

Besluit 

: 1. Akkoord te gaan met het 
verlenen van een volmacht aan 
Alex Piepenbrock voor het 
ondertekenen van de 
overeenkomst 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In 2022 heeft een meervoudig 
onderhandse aanbesteding 
plaatsgevonden voor de bestrijding van 
ziekten en plagen in bomen. Na het 
beoordelen van de gekregen 
aanbiedingen, werd geconcludeerd dat 
van J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. 
de economisch meest gunstige 
aanbieding is ontvangen. De opdracht 
wordt aan deze partij gegund. 

 

 

 4.9 Collegevoorstel : Aanwijzen handhaver/toezichthouder 
Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) en Wro (Wet 
ruimtelijke ordening) en de 
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Woningwet. 
  Collegebesluit : 1. Per december 2022 de heer K. 

Chow aanwijzen als handhaver 
en toezichthouder in het kader 
van de Wabo, Wro en 
Woningwet. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college wijst nieuwe medewerkers 
bij team Bouwen en Wonen aan als 
handhaver en toezichthouder voor 
bouw- en woningtoezicht 

 

 

 4.10 Collegevoorstel : Afwijkingsverzoek 
Aanbestedingsbeleid van de 
deelnemers aan de 
gemeenschappelijke regeling SP71 
voor het onderhoud aan vrachtauto's. 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 
opgenomen mogelijkheid tot 
het afwijken van de 
geformuleerde uitgangspunten 
in het Aanbestedingsbeleid van 
de deelnemers aan de 
gemeenschappelijke regeling 
SP71 het onderhoud aan 
vrachtauto's onder te brengen 
bij Blom totdat de nieuwe 
leverancier voor vrachtauto's 
start. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gemeente Leiderdorp heeft de 
beschikking over een viertal 
vrachtauto's. Het onderhoud aan deze 
voertuigen werd voornamelijk 
uitgevoerd in de werkplaats van 
gemeente Leiderdorp. De voertuigen 
kwamen sporadisch bij de dealer. 
Echter zijn door samenloop van 
omstandigheden de kosten voor 
onderhoud door een externe partij de 
laatste 2 jaar meer dan voorzien. Het 
toepasselijke  Aanbestedingsbeleid van 
de deelnemers aan de 
gemeenschappelijke regeling SP71 
waaronder gemeente Leiderdorp, 
schrijft voor dat opdrachten vanaf 
50.000 euro tot het Europese 
drempelbedrag minimaal meervoudig 
onderhands dienen te worden 
aanbesteed, tenzij het college van 
burgemeester en wethouders besluit 
om  met steekhoudende argumenten 
hiervan af te wijken. Dit collegevoorstel 
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betreft het voorstel tot het afwijken van 
deze aanbestedingsprocedure voor het 
uitvoeren van onderhoud aan de 
vrachtauto's, eigendom van gemeente 
Leiderdorp 

 

5  SLUITING 
 

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


