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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 31 mei 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 24 mei 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 24-5-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 22 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsinformatiebrief besluit omtrent 

afzien van oprichting 

bestuurscommissie 

Serviceorganisatie Zorg (Jeugd) 

 

    Akkoord  

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsinformatiebrief 
Voortgangsrapportage 1e kwartaal 
2022 Warmtetransitie Leidse Regio 
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    Akkoord  

 

 3.4 Collegememo : Antwoord brief met verzoek 
woonwagenstandplaatsen 

 

    Akkoord  

 
 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Aanvullende bepaling Opdrachtbeschrijving, 

behorende bij de Raamovereenkomst 

Inburgering Onderwijsroute HBO/WO 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de introductie van 

een staffel per deelnemer als deelname 

lager is dan 20 deelnemers over het jaar 

2022 (10-12 27k en 13-19 19k) en lager 

dan 31 deelnemers vanaf 2023 (20-25 

27k en 26-30 19k). 

2. Daartoe een nieuw en vernummerd 

artikel 2.2 toevoegen aan de 

Opdrachtbeschrijving. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college stelt de nadere 
financieringsafspraken in de 
Opdrachtbeschrijving behorende bij de 
Raamovereenkomst Inburgering Onderwijs 
HBO/WO vast bij een lagere instroom van 
deelnemers in de Onderwijsroute. Als het 
aantal deelnemers voor de Onderwijsroute 
onder een bepaald aantal deelnemers komt, 
wordt een staffel gehanteerd om de hogere 
kosten voor de betrokken onderwijsinstellingen 
per deelnemer op te kunnen vangen. Op deze 
wijze wordt de samenwerking tussen 
gemeenten in de arbeidsmarktregio’s Holland 
Rijnland en Haaglanden en de Haagse 
Hogeschool, Universiteit Leiden en Hogeschool 
Leiden gewaarborgd.  

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Boekweitkamp 18 verkoop 10 m2 groenstrook  

  Collegebesluit : 1. Akkoord gaan met de verkoop van ca. 
10 m2 gemeentelijk groen aan de 
Boekweitkamp 18 ter breedte van 5 m 
en een diepte van 2 meter. 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Het verlenen van een volmacht aan de 
medewerkers van RT Samenleving voor 
het ondertekenen van de 
koopovereenkomst. 
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  Publieks- 

samenvatting 

: Onlangs heeft de gemeente een verzoek 

ontvangen voor de verkopen van gemeentelijk 

groen. Het betreft Boekweitkamp 18 , ter 

breedte van 5 meter en een diepte van 2 meter. 

Een strook gemeentelijk groen met een diepte 

van ruim 2 meter blijft behouden. De verkoop is 

in overeenstemming met de nota 

gronduitgiftebeleid, grondprijzenbrief en de 

nota gronduitgifte groenstroken.  

Grondverkopen leiden tot een onomkeerbare 

situatie, daarom wordt dit voorstel ter 

besluitvorming aan uw college voorgelegd. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Verlenging overeenkomst inhuur Projectleider 

Ruimtelijke  Ontwikkeling 
 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de verlenging van 
de inhuur van een projectleider (R. 
Penning, via ProZZpect)  op het gebied 
van ruimtelijke ontwikkeling voor de 
periode van 8 juni 2022 tot en met 31 
december 2022 (met mogelijkheid tot 
verlenging) voor gemiddeld 18-20 uur 
per week. 

 

  Burgemeester 

besluit  

: 1. Verlenen van volmacht aan de manager 
fysiek domein voor het ondertekenen 
van de Verlenging overeenkomst inhuur 
projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
en eventuele verlengingen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp heeft van 7 januari tot 

en met 7 juni 2022 een projectleider ingehuurd 

voor een aantal ruimtelijke projecten. In de 

overeenkomst is een optie tot verlenging 

opgenomen. Gelet op het doorlopen van de 

projecten waar deze projectleider mee bezig 

was en de beperkte beschikbare capaciteit 

projectleiding voor alle geplande projecten 

wordt de inhuur van deze projectleider tot het 

eind van dit jaar verlengd. 

Door de inhuur komt de uitvoering van die 
projecten niet in gevaar. 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Gunning werkzaamheden aanbesteding 
raamovereenkomst A08.159.2021 Spelen 2022 
– 2027 in de gemeente Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan:  
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1. met de gunning van de aanbesteding 

Spelen A08.159.2021 voor 6 jaar aan 2 

inschrijvers deze zijn Boer 

Speeltoestellen B.V. uit Nieuwendijk en 

Eibe Benelux B.V. uit Zoetermeer 

ingaande 20 juni 2022, tot een 

maximum van € 900.000,-  

2. de Manager Fysiek Domein te 

mandateren alle deel-opdrachten 

binnen deze overeenkomst te 

verstrekken; 

3. de Manager Fysiek Domein te 

mandateren de raamovereenkomst na 

juni 2022 voor maximaal 2 keer 2 jaren 

met een mogelijke uitloop tot en met 

2027 daarna te verlengen met 2 keer 1 

jaar. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 24 januari 2022 is door het Servicepunt 71 
een Europese aanbesteding gehouden voor het 
raamovereenkomst Spelen A08.159.2021 
Spelen 2022 – 2027 in de gemeente Leiderdorp 
in de gemeente Leiderdorp. Zeven aannemers 
hebben een aanbieding afgegeven. De 
inschrijvingen is op basis van een 
vraagspecificatie en die zijn mede beoordeeld 
door het Servicepunt 71. Volgens de 
gunningsvoorwaarden voldoen twee 
inschrijvers nl. de bedrijven Boer 
Speeltoestellen B.V. en Eibe Benelux B.V. aan de 
inschrijvingsvoorwaarden. Voor de 
opdrachtverstrekking dient een Collegebesluit 
genomen te worden. 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Niet aanwijzen als gemeentelijk monument 

van Hoofdstraat 187 
 

  Collegebesluit : 1. Contrair aan het advies van de 

Adviescommissie Cultuurhistorie 

Leiden. Hoofdstraat 187 niet aan te 

wijzen als gemeentelijk monument 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: September 2017 is de "Monumentennota 
Leiderdorp" vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is Hoofdstraat 187 in 
voornoemde nota opgenomen en stelt dan ook 
een gedegen onderzoek naar de benodigde 
bescherming om de cultuurhistorie van bedoeld 
pand te waarborgen. Omdat door de 
cultuurhistorische dubbelbestemming  middels 
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het bestemmingsplan en de ligging in bijzonder 
welstandgebied voldoende bescherming wordt 
geboden is besloten contrair aan het advies van 
de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden, 
Hoofdstraat 187 niet aan te wijzen als 
gemeentelijk monument 

 

 4.6 Collegevoorstel : Verzoek Incluzio egalisatiereserve  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het verzoek van 

Incluzio om een bedrag van € 74.224,- 

van de egalisatiereserve te mogen 

inzetten voor activiteiten gericht op de 

doelen van de opdracht Samen 

Leiderdorp en eventuele tekorten in 

2022. 

2. In te stemmen dat een deel van de 

resterende middelen die naar de 

gemeente terugvloeien dekking vormen 

voor de resterende taakstelling Incluzio 

in 2022 op de gemeentebegroting 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In opdracht van de gemeente Leiderdorp voert 
Incluzio de opdracht Samen Leiderdorp uit. 
Jaarlijks stelt Incluzio Leiderdorp een jaarverslag 
en een jaarrekening op over de uitvoering van 
de opdracht Samen Leiderdorp. Regelmatig 
vindt overleg plaats tussen Incluzio en de 
gemeente. Wanneer eind van het jaar financiële 
middelen zijn overgebleven, vloeien deze terug 
naar de gemeente. De gemeente kan aangeven 
of deze overgebleven middelen kunnen worden 
ingezet voor aanvullende opdrachten in relatie 
tot de lopende opdracht Samen Leiderdorp. 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : De 12e wijziging Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 
 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 12e wijziging van 

de Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland, 

toegevoegd als bijlage 1; 

2. In te stemmen met de inwerkingtreding 

van deze wijziging met ingang van de 

dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin het 

wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt 

met terugwerkende kracht tot en met 

16 maart 2022;  
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3. De 12e wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland, 

toegevoegd als bijlage 1, ter 

besluitvorming voor te leggen aan de 

gemeenteraad; 

4. De gemeenteraad te verzoeken in te 

stemmen met de inwerkingtreding van 

deze wijziging met ingang van de dag na 

de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin het 

wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt 

met terugwerkende kracht tot en met 

16 maart 2022; 

5. In te stemmen met de als bijlage 2 

toegevoegde brief "Besluitvorming 

gemeente 12e wijziging GR ODWH" en 

deze ter vaststelling voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. In te stemmen met de 12e wijziging van 

de Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland, 

toegevoegd als bijlage 1. 

2. In te stemmen met de inwerkingtreding 

van deze wijziging met ingang van de 

dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin het 

wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt 

met terugwerkende kracht tot en met 

16 maart 2022. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland dient voor wat 
betreft de samenstelling van het algemeen 
bestuur in overeenstemming te worden 
gebracht met de wet. Op grond van de 
geldende Gemeenschappelijke regeling mogen 
raadsleden zitting nemen in algemeen bestuur. 
De aanwezigheid van raadsleden in het 
algemeen bestuur is echter in strijd met de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze 
wet schrijft voor omgevingsdiensten namelijk 
voor dat de colleges van burgemeester en 
wethouders en het college van gedeputeerde 
staten een gemeenschappelijke regeling 
(collegeregeling) treffen. De leden van het 
algemeen bestuur worden bij een 
collegeregeling door en uit de colleges van 
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burgemeester en wethouders en gedeputeerde 
staten aangewezen. 

 

 4.8 Collegevoorstel : Inhuur toezichthouder openbare ruimte team 
Samen Infra 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de overeenkomst 

voor het inhuren van een 

toezichthouder (Ron van der Meer) 

voor o.a. de projecten revitalisering 

Oranjewijk en Doeskwartier-West, 

herinrichting Laan van Berendrecht, 

herinrichting Acacialaan en 

glasvezelaanleg KPN. Dit voor de 

periode van 01-06-2022 tot en met 31-

05-2023 (met mogelijkheid tot 

verlenging) voor maximaal 36 uur per 

week (conform inkoop 

aanbestedingsbeleid). 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Verlenen van volmacht aan manager 
fysiek domein voor het ondertekenen 
van de inhuur overeenkomst en 
eventuele verlengingen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In de gemeente Leiderdorp gaan er de komende 

periode meerdere projecten in uitvoering. Om 

deze projecten buiten te begeleiden is er 

toezicht nodig op deze projecten. Met de 

inhuur van een toezichthouder wordt de 

kwaliteit van de aanleg gewaarborgd. Voor het 

inhuren van de toezichthouder is een Europese 

aanbestedingsprocedure gevolgd via het 

dynamisch aankoopsysteem (DAS) met als doel 

1 toezichthouder in te huren. 

Er hebben 2  kandidaten ingeschreven voor de 

uitvraag, waarvan  1 kandidaat  geschikt bleek. 

 

 

 4.9 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 

monumentensubsidie Hoofdstraat 86 
 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 3602,30 toekennen, 

in de restauratiekosten van € 10806,90, 

als zijnde monumentensubsidie voor 

onderhoudskosten van Hoofdstraat 86. 

2. De aangewezen toezichthouder te 

mandateren om de onder beslispunt 1 
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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 

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  SLUITING 
 

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

    


