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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 29-3-2022 
TIJDSTIP  : 9.30-13:30 

 
 
 
 

Concept Openbare Besluitenlijst 
 

Aanwezig zijn:  
W.N.A. Joosten Loco Burgemeester 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg 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  22 maart 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 22-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 13 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Jaarverslag 2021 Incluzio Leiderdorp 
ter kennisname voor gemeenteraad 

 

    Akkoord  

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

   

5  OPENBARE BESLUITEN 
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 5.1 Collegevoorstel : Inhuur projectleider openbare ruimte 
(o.a. project Oranjewijk/Doeskwartier) 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met: 

1. De overeenkomst voor het 

inhuren van een projectleider  

voor o.a. het project 

revitalisering Oranjewijk en 

Doeskwartier-West. Dit voor de 

periode van 01-04-2022 tot en 

met 01-04-2024 (met 

mogelijkheid tot verlenging) 

voor maximaal 16 uur per week 

(conform inkoop 

aanbestedingsbeleid). 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In verband met het aflopen van het 
huidige contract is er een nieuwe 
Europese aanbestedingsprocedure via 
het dynamisch aankoopsysteem (DAS) 
uitgezet voor de inhuur van een 
projectleider openbare ruimte, 
waaronder het project revitalisering 
Oranjewijk en Doeskwartier-West. Er 
heef zich 1 inschrijver ingeschreven 
voor de aanvraag. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Subsidie 2022 Onderwijskansen (OAB) 

Vliegende Brigade  (PROO) 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidiebedrag van € 
21.153,- toe te kennen aan 
PROOLeiden-Leiderdorp (ten 
behoeve van alle basisscholen) 
voor 2022 voor de uitvoering 
van de Vliegende brigade, de 
inzet van NT2i ondersteuning op 
maat in het kader van 
onderwijskansen 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De basisscholen in Leiderdorp zijn een 
van de partners die invulling geven aan 
het uitvoeringsbeleid Onderwijskansen 
Leiderdorp 2020. Met dit beleid willen 
we gelijke kansen bieden voor alle 
kinderen in het onderwijs. Samen met 
de betrokken partners is het 
beschikbare budget verdeeld over de in 
te zetten voorzieningen om de volgende 
ambities te behalen: passende 
ondersteuning bieden; brede 
signalering (door meerdere disciplines) 
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van doelgroep; waarborgen van 
doorgaande leerlijn / soepele overgang 
en ouderbetrokkenheid stimuleren en 
vergroten. PROOLeiden-Leiderdorp 
heeft voor alle basisscholen gezamenlijk 
een subsidieaanvraag ingediend voor 
voortzetting van de Vliegende brigade 
NT2. Deze voorziening draagt bij  aan 
het realiseren van doelen uit het 
uitvoeringsbeleid onderwijskansen. Het 
college heeft daarom besloten subsidie 
te verlenen voor een bedrag van € 
21.153,-. Bij deze voorzieningen ten 
behoeve van het onderwijs is conform 
het beleid sprake van cofinanciering. 

 

 5.3 Collegevoorstel : Gunning raamovereenkomst 

vervangen huis- en kolkaansluitingen 
 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan: 

1. met de gunning van de 

raamovereenkomst A08.203.2021 voor 

twee jaar aan Aannemersbedrijf Van 

Egmond Wegenbouw B.V. uit Rijnsburg 

met een fictieve inschrijfsom van € 

574.995,- en een werkelijke uitgave van 

€ 180.000,- De gunning gaat in vanaf 1 

april 2022 en loopt tot en met 31 

december 2023.   

2. het RT Samen Infra te mandateren 

alle deel-opdrachten binnen deze 

overeenkomst te verstrekken tot een 

maximum van € 360.000,- (beschikbare 

budget) over 4 jaar. 

3. De manager fysiek domein te 

mandateren de raamovereenkomst na 

december 2023 voor maximaal 2 keer 

met 1 jaar te verlengen t/m 31 

december 2025 (€360.000,- bij een 

maximale looptijd). 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Om een goede werking van het 
rioolsysteem te waarborgen is het van 
belang om in lijn met het Integraal 
Waterketen Plan (IWKP 2019-2023) 
huis- en kolkaansluitingen preventief te 
vervangen. Hiervoor heeft er op 7 
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maart 2022 een meervoudig 
onderhandse aanbesteding 
plaatsgevonden voor 
'Raamovereenkomst vervangen huis- en 
kolkaansluitingen'. Vier lokale 
aannemers zijn uitgenodigd die allen 
een aanbieding hebben ingediend. De 
laagste inschrijver Aannemingsbedrijf 
van Egmond Wegenbouw B.V. met een 
fictieve inschrijfsom van € 574.995,- 
(maximale looptijd) heeft een geldige 
inschrijving ingediend en komt voor 
gunning in aanmerking. 
 

 

 5.4 Collegevoorstel : Voor- en intentieovereenkomst 

Levensstroomkerk 
 

  Collegebesluit : Instemming ondertekening voor- en 

intentieovereenkomst 

Levensstroomkerk 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De levensstroomkerk staat sinds enkele 

jaren leeg en het gebouw is gekocht 

door een middelgrote ontwikkelaar, de 

gebroeders Blokland. De gemeente gaat 

nu werken aan een "nota van 

uitgangspunten" die in College en Raad 

behandeld gaan worden. Door middel 

van deze voor- en 

intentieovereenkomst zijn 

procesafspraken gemaakt en betaald de 

ontwikkelaar voor de noodzakelijke 

ambtelijke kosten. Deze overeenkomst 

is eerder in het College besproken en 

vanwege strijdigheid van één van de 

bijlagen met de visie op bouwhoogten is 

één bijlage verwijderd bij de 

overeenkomst.  

 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Antwoord op principeverzoek Zijldijk 
37 

 

  Collegebesluit : 1. Medewerking toe te zeggen aan 

het principeverzoek voor de 

Zijldijk 37 met schetsplan onder 

de voorwaarden zoals genoemd 

in de antwoordbrief aan 
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aanvrager en in het bijgevoegde 

advies. 

2. De aanvrager het antwoord op 

het principeverzoek te sturen 

met bijgevoegde collegebrief. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het plan Zijldijk 37 voorziet in de 

omzetting van de huidige agrarische 

bestemming op het perceel naar een 

maatschappelijke bestemming. De 

huidige agrarische bedrijfswoning zal 

een woonbestemming krijgen. Er wordt 

achter en naast de huidige 

bedrijfswoning een aanbouw 

toegevoegd ten behoeve van de 

maatschappelijke bestemming.  

Tevens voorziet het plan in de 

herinrichting van het terrein waarbij de 

bebouwing wordt ingepast zodat 

zichtlijnen niet worden belemmerd. Op 

die wijze houdt het plan rekening met 

de doelstellingen die voor het 

buitengebied in beleidstukken zijn 

vastgesteld. Een eerder schetsplan 

bevatte een vrijstaande woning. Dit 

past niet in provinciaal en gemeentelijk 

beleid. In het gewijzigde plan is deze 

woning geschrapt.  

Medewerking wordt toegezegd aan dit 
initiatief op basis van het schetsplan. 
Om het initiatief daadwerkelijk mogelijk 
te maken moet het bestemmingsplan 
worden aangepast en vervolgens nog 
een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd om de aanbouw mogelijk 
te maken. Een landschappelijk 
inrichtingsplan zal nog moeten worden 
opgesteld 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Subsidie 2022 Onderwijskansen JES 
Rijnland 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidieaanvraag van JES 
Rijnland in het kader van 
onderwijskansen voor 2022 voor 
een bedrag van € 74.000,- af te 
wijzen. 

2. Een subsidiebedrag van € 50.313,- 
toe te kennen aan JES Rijnland voor 
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2022 voor de uitvoering van diverse 
programma’s in het kader van 
onderwijskansen. 

  Publieks- 

samenvatting 

: JES Rijnland is een van de partners die 
invulling geeft aan het uitvoeringsbeleid 
Onderwijskansen Leiderdorp 2020. Met 
dit beleid willen we gelijke kansen 
bieden voor alle kinderen in het 
onderwijs. Samen met de betrokken 
partners is het beschikbare budget 
verdeeld over de in te zetten 
voorzieningen om de volgende ambities 
te behalen: passende ondersteuning 
bieden; brede signalering (door 
meerdere disciplines) van doelgroep; 
waarborgen van doorgaande leerlijn / 
soepele overgang en 
ouderbetrokkenheid stimuleren en 
vergroten. JES Rijnland heeft voor 2022 
een subsidieaanvraag ingediend voor 
het uitvoeren van diverse programma’s. 
Deze voorzieningen dragen bij  aan het 
realiseren van doelen uit het 
uitvoeringsbeleid onderwijskansen. De 
aanvraag is hoger dan in 2020 en 2021. 
Uit evaluatie blijkt dat er meer nodig is 
maar er is niet voldoende 
onderbouwing en budget om het 
aangevraagde bedrag toe te kennen. 
Het college heeft daarom besloten JES 
Rijnland een subsidiebedrag te verlenen 
van € 50.313,-. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Subsidie Antidiscriminatie en Inclusie 
2022 

 

  Collegebesluit : 1. Stichting Inclusie en 
Discriminatiebestrijding (IDb) 
een bedrag van € 12.299,- toe 
te kennen voor de uitvoering 
van de wettelijke taak van een 
onafhankelijke anti-
discriminatievoorziening in 
2022. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Door de Wet Gemeentelijke Anti-

discriminatievoorzieningen (WGA) is de 

gemeente sinds 2009 verplicht om te 

beschikken over een onafhankelijke 

anti-discriminatievoorziening.  

Inwoners kunnen dar terecht met hun 

meldingen of klachten over 
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discriminatie. Deze meldingen worden 

geregistreerd en onderzocht. Jaarlijks 

wordt hierover gerapporteerd aan het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. In 

de gemeente Leiderdorp, en voor de 

meeste gemeenten in Holland Rijnland, 

verzorgt Stichting Inclusie en 

Discriminatiebestrijding (IDb) de 

uitvoering van deze wettelijke taak. 

Voor het jaar 2022 heeft Stichting IDb 

een subsidieaanvraag ingediend van € 

12.229,-. 

 

 5.8 Collegevoorstel : Reactie college op 
Rekenkameronderzoek Inzicht in 
Jeugdhulp 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de reactie 

aan de gemeenteraad op de 

Rekenkamerbrief 'Inzicht in de 

Jeugdzorg?'. 

2. Akkoord te gaan met 

verzending van de reactie aan 

de gemeenteraad. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Door de Rekenkamercommissie van de 
gemeenten Leiden en Leiderdorp is 
onderzoek gedaan naar de cijfers achter 
jeugdhulp zonder verwijzing. De 
Rekenkamerbrief 'Inzicht in Jeugdhulp'  
bevat de conclusies en aanbevelingen 
van het onderzoeksrapport ‘Jeugdhulp 
zonder verwijzing’ van 25 januari 2022. 
Het college van B&W heeft schriftelijk 
een inhoudelijk reactie gegeven op de 
aanbevelingen uit het rapport. 

 

 

 5.9 Collegevoorstel : Principeverzoek voor het ombouwen 
van de rijksmonumentale varkensstal 
naar twee woningen aan de 
Achthovenerweg 51 

 

  Collegebesluit : 1. Aan de verzoeker kenbaar te 
maken dat het college niet 
bereid is een 
omgevingsvergunning te 
verlenen voor het ombouwen 
van de rijksmonumentale 
varkensstal naar twee 
woningen 
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  Publieks- 

samenvatting 

: Aan het college wordt gevraagd of zij 
mee wil werken aan het ombouwen van 
een monumentale varkensstal naar 
twee woningen. De wet geeft aan dat 
hiervoor een omgevingsvergunning 
moet worden afgegeven. De vergunning 
is nodig, omdat het gaat om de 
aanpassing van een rijksmonument. 
Ook is een vergunning nodig omdat het 
bestemmingsplan het toevoegen van 
woningen hier niet toelaat. De 
gemeente wil geen medewerking 
verlenen. Op het perceel zijn al 8 
woningen aanwezig. Door het 
toevoegen van nog meer woningen 
dreigt verstoring van de oorspronkelijke 
uitstraling, de erfinrichting en de 
samenhang tussen de gebouwen op het 
perceel. 

 

 

 5.10 Collegevoorstel : Afwijken inkoopbeleid (Van Gelder 
B.V.) 
 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het afwijken 

van het regionale inkoop- en 

aanbestedingsbeleid om meerwerk te 

gunnen aan Van Gelder B.V. in het 

kader van de herinrichting van de Simon 

Smitweg.  

2. In te stemmen met het gunnen van 

meerwerk aan Van Gelder B.V. in het 

kader van de herinrichting van de Simon 

Smitweg tot €550.000,00 en het 

informeren van de Raad over de 

voortgang met de bijgevoegde 

raadsbrief (bijlage 3).  

3. Te besluiten tot het opleggen van 

geheimhouding aan bijlagen 1 en 2 op 

grond van artikel 55, eerste lid, 

Gemeentewet jo. en artikel 10 lid 1c 

(bijlage 1), lid 2b (bijlage 1) en lid 2g 

(bijlage 1 en 2) van de Wet 

openbaarheid van bestuur in verband 

met bedrijfsgevoelige informatie, de 

economische positie van de gemeente 

en het voorkomen van benadeling van 

de betrokken aannemer, totdat de 
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geheimhouding door het college wordt 

opgeheven.  

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De herinrichting  van de Simon Smitweg 

is bijna klaar. Er waren meer 

werkzaamheden nodig dan verwacht. 

Dit kwam onder andere omdat de 

bodem vervuild was. Ook waren er 

meer werkzaamheden met kabels- en 

leidingen. Daarnaast zaten er 

onvolkomenheden in het ontwerp 

bestek. Dit zorgde voor vertraging en 

extra kosten. Deze moet de gemeente 

betalen aan de aannemer. Om dit te 

kunnen doen wijkt het college af van 

haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Daarnaast stemt het college in met het 

gunnen van het meerwerk aan Van 

Gelder B.V tot een bedrag van € 

550.000.   

 

 

 

 5.11 Collegevoorstel : Verzoek aankoop groenstrook 
Hoofdstraat 130 

 

  Collegebesluit : 1. Verkoop van ca 24 m2 
snippergroen aan de 
Hoofdstraat 130 ad. € 245 per 
m2. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Onlangs heeft de eigenaar/bewoner van 

het pand aan de Hoofdstraat 130 een 

verzoek tot aankoop ingediend voor 

deze groenstrook die gelegen is aan het 

Jaagpad. Het groen is aangrenzend aan 

het perceel Hoofdstraat 130.  

De verkoop past binnen de nota 

gronduitgifte groenstroken en de 

grondprijs is in overeenstemming met 

de geldende grondprijzenbrief.  

Grondverkopen leiden tot een 

onomkeerbare situatie, daarom wordt 

dit voorstel ter besluitvorming aan uw 

college voorgelegd 
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 5.12 Collegevoorstel : Noodhuisvesting vluchtelingen  

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van het 

bestuurlijke verzoek om 

langdurige noodopvang voor 

vluchtelingen uit Oekraïne te 

organiseren. 

2. Kennis te nemen van het feit 

dat er in onze regio momenteel 

geen behoefte is aan grote(re) 

noodhuisvestingslocaties. 

3. Kennis te nemen van het 

aanbod om 206 appartementen 

bij een locatie in Leiderdorp 

voor de duur van 2 jaar geheel 

af te nemen/huren ten behoeve 

van opvang Oekraïne 

vluchtelingen. 

4. Akkoord gaan met het voorstel 

om te onderzoeken of bij de 

onder beslispunt 3 genoemde 

locatie in Leiderdorp 70 

Oekraïense vluchtelingen voor 

minimaal 1 jaar kunnen worden 

gehuisvest. 

5. Akkoord te gaan met verdere 

verkenning van alternatieve 

opties voor noodhuisvesting. 

6. Aanwijzen van een projectleider 

om de noodhuisvesting voor de 

lange termijn verder vorm te 

geven. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Nadat Rusland op 24 februari een 

invasie in Oekraïne is gestart, volgden 

kort daarop vele bombardementen, 

waarna een grote vluchtelingenstroom 

op gang kwam. Nederland heeft 

onvoorwaardelijke steun uitgesproken 

voor de soevereiniteit van Oekraïne. De 

Veiligheidsregio Hollands Midden is in 

eerste instantie verzocht om 2000 

vluchtelingen op te vangen voor 

minimaal 6 maanden. Deze worden 

verdeeld over de 18 gemeenten. Voor 

Leiderdorp betekent dat, dat wij 67 

vluchtelingen opvangen (1 vluchteling 

per 400 inwoners) voor minimaal 6 

maanden. Al in een vroeg stadium is 
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door de gemeentelijke organisatie een 

brede inventarisatie van mogelijkheden 

voor (nood-)opvang met perspectief en 

stabiliteit. Hierbij is uitdrukkelijk niet 

gekozen om crisisnoodopvang (CNO) 

locaties in te richten zoals sporthallen 

met veldbedden. Als gemeente willen 

wij - binnen de mogelijkheden - zo goed 

mogelijk uitvoering geven aan adequate 

noodhuisvesting van vluchtelingen uit 

Oekraïne waarbij rust, veiligheid, 

stabiliteit en perspectief voor deze 

doelgroep leidend is. Het is belangrijk 

dat we in elk geval op hoofdlijnen 

richting bepalen. In dit voorstel wordt 

hier een aanzet toe gedaan. 

 

6  Sluiting 
 

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

    

 
 


