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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 5 juli 2022 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 

Concept 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 27 juni 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 27-6-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 27 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Ambitiebepaling omgevingsvisie  

    Voor kennisgeving aangenomen  

 
 

 3.3 Collegememo : Verspreiden bewonersbrief 
vernieuwbouw Kindcentrum 
Buitenhof 

 

    Akkoord  

 

 3.4 Collegememo : Advies Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) voor de 

ruimtelijke inpassing van 

warmtetransportleiding van Rijswijk 

naar Leiden (WarmtelinQ +) 

 

    Akkoord  
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 3.5 Collegememo : Raadsbrief klantervaringsonderzoek 

en kwartaalstatistiek Q3 W&I 

 

    Akkoord met mandaat om de brief 

tekstueel aan te passen. 

 

 

 3.6 Collegememo : Groei laadnetwerk Leiderdorp  

    Akkoord  

   

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Extra tijdelijke inzet van capaciteit  t.b.v. 
doordecentralisatie maatschappelijke zorg 
en inkoop wmo-maatwerkvoorzieningen 
per 1 januari 2023 

 

  Collegebesluit : 1. Samen met de Leidse Regio gemeenten 
(gemeente Leiden, Oegstgeest, 
Voorschoten en Zoeterwoude) twee 
implementatiemedewerkers te werven 
voor de doordecentralisatie 
maatschappelijke zorg en inkoop wmo-
maatwerkvoorzieningen per 1 januari 
2023 voor de periode 1 mei 2022 tot 
en met december 2022 à €22.464 voor 
de gemeente Leiderdorp. 

2. Samen met de Leidse Regio gemeenten 
(gemeente Leiden, Oegstgeest, 
Voorschoten en Zoeterwoude) een 
ambtelijk opdrachtgever Leidse Regio 
in te huren voor de periode maart 
2022 tot begin november 2022 voor 16 
uur per week à €6.864 voor de 
gemeente Leiderdorp. 

3. Samen met de Leidse Regio gemeenten 
(gemeente Leiden, Oegstgeest, 
Voorschoten en Zoeterwoude) het 
contract voor de projectleider inkoop 
wmo-maatwerkvoorzieningen te 
verlengen voor de periode juni 2022 
tot en met december 2022 à €6.219 
voor de gemeente Leiderdorp. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Leidse regio gemeenten Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude werken intensief samen 
binnen de door de gemeenteraad 
vastgestelde inkoopstrategie Wmo en 
doordecentralisatie van de 
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maatschappelijke zorg per 1 januari 2023. 
Voor het tijdelijk (in 2022) invullen van 
verschillende rollen voor de implementatie 
van deze onderwerpen is extra capaciteit 
nodig. De kosten worden door middel van 
een verdeelsleutel naar rato van het aantal 
inwoners verdeeld over de gemeenten in 
de Leidse Regio. 

   

 4.2 Collegevoorstel : Gunning inzameling, transport en 

verwerken luiers 

 

  Collegebesluit : 1. Aangaan van een overeenkomst 
voor het inzamelen, transporteren 
en verwerken van luiers met 
Luierrecycling Nederland 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gemeente Leiderdorp is per 2021 gestart 
met de inzameling van luiers voor de 
recycling. In de afgelopen 1,5 jaar zijn er 9 
inzamellocaties opgetuigd bij 
kinderdagverblijven, milieustraat en enkele 
openbare plekken. Ouders van jonge 
kinderen en de kinderopvang zelf kunnen 
hierbij hun luiers naar deze speciale 
container brengen. Met een vaste 
frequentie worden de luiers afgevoerd 
voor verwerking. De recyclingfabriek ARN 
in Nijmegen is in 2021 ook verder 
opgeschaald en om de luiers logistiek op de 
meest optimale manier naar de fabriek te 
vervoeren is het noodzakelijk dat de duur 
van het contract wordt verlengd zodat de 
verwerkingscapaciteit voor de gemeente 
Leiderdorp is gewaarborgd en het budget 
wordt aangepast zodat de gemeente meer 
opties heeft om de inzameling en het 
transport te kunnen organiseren. Op 21 
juni jl. heeft uw college een 
afwijkingsverzoek op het 
aanbestedingsbeleid van de deelnemers 
aan de gemeenschappelijke regeling SP71 
goedgekeurd om een enkelvoudige 
onderhandse aanbesteding uit te voeren 
voor het inzamelen, transporteren en 
verwerken van luiers. De definitieve 
gunning aan Luierrecycling Nederland zal 
binnenkort plaats vinden. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Extra ondersteuning minimahuishouden 

bij stijgende kosten omtrent energie 
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  Collegebesluit : 1. Een tijdelijk addendum op de 
beleidsregels bijzondere bijstand 
Leiderdorp 2021 vast te stellen 
voor de periode 1 juli tot en met 
31 december 2022 t.b.v. 
vergoeding voor energiekosten uit 
de individuele bijzondere bijstand. 

2. In te stemmen met het wijzigen 
van de sluitingsdatum van de 
energietoeslag in artikel 4 lid 3 van 
de Beleidsregels eenmalige 
energietoeslag Leiderdorp 2022 
van (tot en met) juli 2022 naar (tot 
en met) december 2022 en de duur 
van de beleidsregels in artikel 5 lid 
2 te wijzigen van 1 september 2022 
naar 1 januari 2023. 

3. In te stemmen met het open 
stellen van de website ‘goedkope 
energie’ van Gezondverzekerd.nl 
voor Leiderdorpse minima om het 
huidige contract te kunnen 
vergelijken met een drietal 
leveranciers met een 
maatschappelijk aanbod. 

4. De bijgevoegde raadsbrief vast te 
stellen en te verzenden naar de 
Gemeenteraad. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 5 april 2022 heeft het college het beleid 

voor de energietoeslag vastgesteld. 

Minimahuishoudens met een inkomen tot 

120% van het sociaal minimum kunnen tot 

31 juli 2022 een energietoeslag van €800,- 

aanvragen. Het college kiest in aanvulling 

op de vaststelling van 5 april 2022 ervoor 

om extra ondersteuning te bieden bij de 

stijgende kosten op de volgende punten; 

- De sluitingsdatum van de energietoeslag 

te verlengen naar 1 januari 2023. Zo 

hebben inwoners langer de tijd een 

aanvraag in te dienen. 

- Een tijdelijk addendum op de 

beleidsregels bijzondere bijstand toe te 

voegen waarin vergoeding van 

energiekosten bereikbaar wordt voor een 

bredere groep inwoners. Zo kunnen 

studenten hier aanspraak op maken, maar 

ook inwoners met een inkomen tot 150% 
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van het sociaal minimum kunnen (deels) 

een vergoeding aanvragen.  

- Aansluiten bij het aanbod ‘goedkope 
energie’ van Gezondverzekerd.nl. Op deze 
website kunnen minima hun contract 
vergelijken met leveranciers die een 
maatschappelijk aanbod bieden, 
waaronder vaste tarieven. 

 

 4.4 Collegevoorstel : Huurovereenkomst met Villex voor de 

opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne 
 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 
huurovereenkomst met Villex 
Beheer B.V.. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Met Rijnhart Wonen is een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten 

voor de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen. Rijnhart Wonen stelt een 

aantal woningen beschikbaar voor de 

opvang en hiervoor wordt een 

huurovereenkomst afgesloten. Het beheer 

en verhuur van deze woningen is door 

Rijnhart Wonen bij Villex ondergebracht. 

De gemeente sluit dus een 

huurovereenkomst af met Villex.  

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Voortgang motie 12 herontwikkeling De 

Buit 
 

  Collegebesluit : 1. Bijgevoegde brief  ‘Voortgang 
motie 12 herontwikkeling De Buit’ 
aan de gemeenteraad aan te 
bieden 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De raad heeft een motie aangenomen over 
de herontwikkeling van de gemeentelijke 
locatie De Buit (aan de Buitenhoflaan). 
Deze locatie komt in 2024 beschikbaar 
voor sociale woningbouw. B&W 
informeren de raad via een brief over de 
voortgang van de uitvoering van deze 
motie. 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Verzoek aan KPN voor nemen van 
maatregelen 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde 
brief aan KPN FAN S&D IRM Liaison 
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Management (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 KPN aan hun kabels 

en leidingen in deze  trace’s.  

Burgemeester en wethouders verzoeken 

KPN daarom middels een brief om 

maatregelen  te treffen aan hun kabels en 

leidingen.  

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Verlenging inhuur strategisch adviseur 

Baanderij -Stout groep (M. van der 

Linden) 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de verlenging 
van de inhuur van een 
projectleider c.q. strategisch 
adviseur (M. van der Linden, via 
Stout Groep) op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling voor de 
periode van 1 juni tot en met 31 
december 2022 voor gemiddeld 12 
uur per week 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp heeft voor het 
opstellen van het Ontwikkelkader voor de 
transformatie van de Baanderij een 
tijdelijke projectleider ingehuurd. Dit duurt 
langer dan gepland. Daarom wordt het 
contract met deze projectleider verlengd 
zodat het Ontwikkelkader af kan worden 
gemaakt. 

 

  Burgemeester 

besluit 

: Verlenen van volmacht aan de 

budgethouder van het team Ruimtelijke 

Ontwikkeling voor het ondertekenen van 

de verlenging overeenkomst inhuur 

projectleider/strategisch adviseur 

Baanderij en eventuele verlengingen.  

 

 

 4.8 Collegevoorstel : Aanvulling op verzoek Van der 
Marckstraat 17-18 

 

  Collegebesluit : 1. Geen medewerking te verlenen 

aan de aanvulling op het verzoek 

van initiatiefnemer om 34 
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appartementen te realiseren aan 

de Marckstraat 17-18. 

2. Initiatiefnemer te berichten door 

middel van bijgaande conceptbrief. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Naar aanleiding van het gesprek op 18 

oktober 2021 tussen gemeente en 

eigenaar Van der Marckstraat 17-18 heeft 

eigenaar een aanvulling op het eerste plan 

gemaakt. In dit plan zijn vier varianten 

benoemd. Het plan is zowel in strijd met 

gemeentelijke beleid als met de provinciale 

Omgevingsverordening en bevat geen of 

onvoldoende onderbouwing om af te 

wijken. Het college besluit op basis van dit 

principeverzoek daarom nu geen verdere 

medewerking aan het plan te geven. 

 

 

 4.9 Collegevoorstel : Extra inzet EHBG  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de extra inzet 

op Eerste Hulp bij Geldzorgen. 

2. De kosten €48.285 te dekken uit de 

kostenplaatsen 6291302 

(coronagelden) en 6261497 

(schuldhulpverlening). 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Eerste Hulp bij Geldzorgen (EHBG) is een 
samenwerking tussen de gemeente, 
Incluzio Leiderdorp, de Stadsbank en 
verschillende corporaties waarbij we 
preventief inzetten op het voorkomen van 
betalingsachterstanden en dus schulden. 
Het college heeft de wens uitgesproken om 
extra in te zetten op preventie bij 
schuldhulpverlening. Door de afgelopen 
‘corona’ periode, maar ook door de huidige 
periode met stijgende prijzen vinden 
steeds meer inwoners het moeilijker om 
rond te komen. Met de extra inzet op 
EHBG spelen we in op deze ontwikkelingen 
en hopen we meer mensen vroegtijdig te 
kunnen helpen voordat zij in de schulden 
terecht komen. 

 

 

 4.10 Collegevoorstel : Beantwoording principeverzoek 

Ruigekade 2 
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  Collegebesluit : 1. Geen medewerking te verlenen 

aan de aanvulling op het verzoek 

van initiatiefnemer om 34 

appartementen te realiseren aan 

de Marckstraat 17-18. 

2. Initiatiefnemer te berichten door 

middel van bijgaande conceptbrief. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Naar aanleiding van het gesprek op 18 

oktober 2021 tussen gemeente en 

eigenaar Van der Marckstraat 17-18 heeft 

eigenaar een aanvulling op het eerste plan 

gemaakt. In dit plan zijn vier varianten 

benoemd. Het plan is zowel in strijd met 

gemeentelijke beleid als met de provinciale 

Omgevingsverordening en bevat geen of 

onvoldoende onderbouwing om af te 

wijken. Het college besluit op basis van dit 

principeverzoek daarom nu geen verdere 

medewerking aan het plan te geven. 

 

 

 4.11 Collegevoorstel : Overeenstemming maatregelen Gasunie 
Leidse Ring Noord-tracédeel Engelendaal 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 

bijgevoegde 

projectovereenstemming met 

Gasunie Transport Services B.V. 

(bijlage 1). 

2. Akkoord te gaan met de 

bijgevoegde brief aan Gasunie 

Transport Services B.V. (bijlage 2) 

met bijlagen. 

3. Op grond van artikel 55, eerste lid, 

Gemeentewet jo artikel 5.1 tweede 

lid sub b en f van de Wet Open 

Overheid geheimhouding op te 

leggen aan de SSK raming (bijlage 

3) en aan de bedragen zoals 

opgenomen in de 

Projectovereenstemming (bijlage 

1) en in de brief aan   Gasunie 

Transport Services B.V. (bijlage 2) 

in verband met economische en 

financiële belangen van de 

gemeenten en de bescherming van 

bedrijfsgegevens van de Gasunie 

tot en met de afronding van het 
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project Leidse Ring Noord op 

Leiderdorps grondgebied. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de realisatie van de Leidse Ring Noord 
deeltracé Engelendaal zijn door de 
projectorganisatie afspraken gemaakt met 
Gasunie Transport Services B.V. over de 
benodigde maatregelen voor hun leidingen 
en de verdeling van de kosten. Deze 
afspraken zijn vastgelegd. Het college 
wordt gevraagd akkoord te gaan met de 
afspraken. 

 

 

 4.12 Collegevoorstel : Benoeming bestuur Serviceorganisatie 
Zorg Holland Rijnland 

 

  Collegebesluit : 1. De portefeuillehouder jeugd, Daan 
Binnendijk, aan te wijzen als 
bestuurslid voor de GR 
Serviceorganisatie Zorg Holland 
Rijnland namens de gemeente 
Leiderdorp voor de huidige 
zittingsperiode; 

2. De portefeuillehouder van -onder 
andere- onderwijs, Herman 
Romeijn, aan te wijzen als 
plaatsvervangend bestuurslid voor 
de GR Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland namens de 
gemeente Leiderdorp voor de 
huidige zittingsperiode. 

3. De Serviceorganisatie Zorg 
hierover te informeren. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Sinds 1 januari 2022 is de 
Serviceorganisatie Zorg gestart als opvolger 
van de Tijdelijke Werkorganisatie 
Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO). Vorig 
jaar hebben de raden ingestemd met het 
oprichten van een eigen bedrijfsvoerings-
GR: de Gemeenschappelijke Regeling 
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. 
Omdat de GR al is ingeschreven bij de 
kamer van koophandel in het 
handelsregister, is het volgens de wet en 
regelgeving nodig dat er zo snel mogelijk 
een bestuur komt. 

 

 

 4.13 Collegevoorstel : Verlenging opdracht tot Inhuur 
projectleider Kindcentrum Buitenhof 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de verlenging 
van de inhuur van een 
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projectleider Kindcentrum 
Buitenhof (Maaike Ligthart via 
Hevo) voor de periode van 20 juni 
2022 tot en met 20 december 2022 
(met mogelijkheid tot verlenging 
van 6 maanden) voor gemiddeld 8-
16 uur per week. 

2. De kosten a €45.760 hiervan te 
dekken uit het door de 
gemeenteraad ter beschikking 
gestelde investeringskrediet IKC 
Buitenhof van in totaal 
€4.120.000,- 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp heeft van 20 
december 2021 tot en met 20 juni 2022 
een projectleider ingehuurd voor het 
project Kindcentrum Buitenhof. In de 
overeenkomst is een optie tot verlenging 
opgenomen. Gelet op de te verwachte 
langere doorlooptijd van dit project en de 
beperkte beschikbare capaciteit aan 
projectleiding voor onderwijsprojecten 
binnen de gemeente, wordt de inhuur van 
deze projectleider tot het eind van 2022 
verlengd. Door de inhuur komt de 
uitvoering van dit project niet in gevaar. 

 

 

 4.14 Collegevoorstel : Beleidsregels bijzondere bijstand 2022  

  Collegebesluit : 1. De beleidsregels bijzondere 
bijstand Leiderdorp 2022 vast te 
stellen met de toevoeging dat de 
individuele studietoeslag, net als 
de individuele inkomenstoeslag, bij 
de draagkracht buiten 
beschouwing wordt gelaten; 

2. De beleidsregels bijzondere 
bijstand Leiderdorp 2021 in te 
trekken. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college neemt in de beleidsregels 
bijzondere bijstand op dat de studietoeslag 
bij het vaststellen van de draagkracht 
buiten beschouwing wordt gelaten. Dit 
betekent dat bij het vaststellen van het 
recht op bijzondere bijstand de 
studietoeslag niet wordt meegenomen als 
inkomen. 

 

      

 4.15 Collegevoorstel : Verlenen omgevingsvergunning tijdelijke 
opvang vluchtelingen Oekraïne 1e 
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verdieping Statenhof 
  Collegebesluit : 1. De omgevingsvergunning om 

tijdelijk af te wijken van het 
bestemmingsplan te verlenen ten 
behoeve van de opvang van 
vluchtelingen op de 1e verdieping 
van het pand Statenhof (Reaal 1) 
voor een periode van maximaal 2 
jaar. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp gaat de gehele 1e 
verdieping van het pand bekend staande 
als “De Statenhof” huren om hier tijdelijk 
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. 
Dit zijn 36 appartementen. In de 
appartementen kunnen 90 – 100 personen 
worden opgevangen. Het tijdelijk 
huisvesten van vluchtelingen is in strijd 
met het geldende bestemmingplan. De 
eerder verleende omgevingsvergunning die 
de transformatie van het pand naar 206 
studentenwoningen toestaat laat geen 
huisvesting voor andere doelgroepen toe. 
Daarom is er een omgevingsvergunning 
nodig om tijdelijk af te mogen wijken van 
de regels uit het bestemmingsplan. Het 
college besluit de vergunning hiertoe te 
verlenen. 

 

 
 

     

 
 

4.16 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 
monumentensubsidie Hoofdstraat 73 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 4.000,-- 

toekennen, in de restauratiekosten 

van  

€ 28.338,20 als zijnde 

monumentensubsidie voor 

onderhoudskosten van 

Hoofdstraat 73. 

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 toegekend ten 
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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.  

      

 4.17 Collegevoorstel : Advies met betrekking tot verlengen van 
de flexibele schil Back Office Sociaal 
Domein teneinde duurzame borging 
behaalde resultaten 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het verlengen 

van de rollen van de flexibele schil 

in Q3 en Q4 2022 zoals 

geadviseerd. 

2. De kosten ten laste te brengen van 

genoemde budgetten zoals 

voorgesteld. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In de periode van 1 maart 2021 tot heden 

is gewerkt met een tijdelijke hulpstructuur 

in de vorm van een extra managementlaag 

(teamleider) voor het aansturen van de 

Back Office Wmo met als doel zodanig 

door te ontwikkelen dat het team binnen 

de huidige structuur/cultuur weer 

zelfstandig kan functioneren. Voor het 

borgen van een kwalitatief goede 

dienstverlening wordt tijdelijk een 

beperkte flexibele schil ingericht voor 

coaching, ondersteuning en borging van 

behaalde resultaten. 

 

 

 4.18 Collegevoorstel : OAB subsidie tutoring in groepsverband 
PWA 2022-2023 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidiebedrag van € 11.600,- 
toe te kennen aan PROOLeiden-
Leiderdorp (ten behoeve van alle 
basisscholen) voor schooljaar 
2022-2023 voor de inzet van 
tutoring in groepsverband in het 
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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) 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 tutoring in 
groepsverband op de Prins Willem 
Alexanderschool. 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 € 11.600,-. 
Bij deze voorzieningen ten behoeve van 
het onderwijs is conform het beleid sprake 
van cofinanciering. 

 

      

 
 

4.19 Collegevoorstel : Verlengen inhuurovereenkomst interim 
manager 

 

 
 

 Collegebesluit : 1. Verlengen van de 
inhuurovereenkomst voor de 
functie van interim manager voor 
de periode 04-10-2022 tot en met 
04-04-2023 voor gemiddeld 36 uur 
per week. 

Akkoord. De 

publiekssamenvatti

ng wordt aan het 

beslispunt 

aangepast. 

 
 
 

 Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp heeft voor de 
periode van 4 april 2022 tot en met 4 
oktober 2022 een interim manager 
ingehuurd. Met dit besluit wordt de 
inhuurovereenkomst van de interim 
manager met een half jaar verlengd en 
eindigt uiterlijk 4 april 2023 of zoveel 
eerder als een vervanger start. 

 

  Burgemeester 

besluit 

: Verlenen van volmacht aan 
gemeentesecretaris A.M. Roos voor het 
ondertekenen van de overeenkomst en 
eventuele verlengingen. 
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 4.20 Collegevoorstel : Nationaal Programma Onderwijs  

 
 

 Collegebesluit : 1. In te stemmen met de besteding 
van de specifieke Rijksuitkering 
Nationaal Programma Onderwijs, 
een bedrag van € 396.973,- voor de 
periode augustus 2021-augustus 
2025, in samenwerking met 
onderwijspartners en andere 
maatschappelijke partijen, aan de 
volgende hoofdlijnen en de daarbij 
opgenomen budgetverdeling: 

− Kinderopvang/PO: Thema 1: 
Groepsondersteuning € 84.000,-; 
Thema 2: Leerontwikkeling € 
84.000,-; Thema 3: Sociaal- 
emotionele ontwikkeling € 
73.000,-; Thema 4: Zorg(structuur) 
€ 35.000,- en Thema 5: 
Ouderbetrokkenheid € 35.000,-; 

− VO: Thema 1: Sociaal-emotionele 
ontwikkeling en Thema 2: 
Overgang van het VO naar het 
MBO (€28.000,-). Voor elk thema 
wordt een activiteit of interventie 
bedacht om in te zetten. Hier 
wordt een voorstel voor 
geschreven en beoordeeld. 

2. De voorwaarden te stellen dat de 

initiatieven die in het kader van 

NPO gerealiseerd   worden, alleen 

doorgang krijgen wanneer deze het 

totale budget niet overschrijden en 

dat de financiering geen garantie is 

voor financiering na 1 augustus 

2025 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het Rijk heeft het Nationaal Programma 
Onderwijs in het leven geroepen. Het 
programma is bedoeld om lokaal 
onderwijsvertragingen in te lopen en moet 
leerlingen ondersteunen die het moeilijk 
hebben (gehad) door schoolsluitingen en 
corona. Gemeenten hebben extra geld 
ontvangen om samen met het onderwijs 
en maatschappelijke partners activiteiten 
aan te bieden om de vaardigheden van 
leerlingen op cognitief, executief, sociaal 
en emotioneel vlak aanvullend te 
stimuleren. Gemeente Leiderdorp heeft 
samen met de betrokken partners een 
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projectplan opgesteld. Na inventarisatie 
van de effecten en behoeften zijn thema’s 
bepaald waarop wordt ingezet: 
Groepsondersteuning; Leerontwikkeling; 
Sociaal- emotionele ontwikkeling; 
Zorg(structuur); Ouderbetrokkenheid en 
Overgang van het VO naar het MBO. Per 
thema is het budget verdeeld naar in te 
zetten activiteiten/voorzieningen. 

      

 4.21 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar Akkoord met dien 

verstande dat de 

brief tekstueel 

moet worden 

nagelopen. 

  Collegebesluit : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
afwijzing van een scootmobiel ongegrond 
verklaren. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Belanghebbende heeft een scootmobiel 
aangevraagd vanuit de Wmo 2015 maar 
kan ook gebruik maken van de Regiotaxi. 
Niet is aannemelijk gemaakt dat een contra 
indicatie bestaat voor het gebruik van de 
Regiotaxi. Wanneer dit niet aannemelijk is 
gemaakt mag het college ervan uitgaan dat 
de Regiotaxi een adequate oplossing is 
voor betrokkene om op een aanvaardbaar 
niveau te participeren. Nu dient een 
beslissing op bezwaar te worden 
verzonden die bevestigt dat het bezwaar 
ongegrond is omdat we betrokkenen niet 
meer kunnen bereiken. Er wordt niet meer 
gereageerd op voicemails, emails of 
brieven. 

 

 

 4.22 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2020 Alecto 
(sportakkoord) 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2020 aan Alecto 
conform verlening vast te stellen 
op € 20.000,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 

Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 

2014) dient Alecto verantwoording af te 

leggen over het aan subsidie ontvangen 

bedrag om meer inwoners van Leiderdorp 

blijvend te laten genieten van sport en 

bewegen. Door middel van een 

verantwoording 2020, heeft Alecto 
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verantwoording afgelegd over het 

voorlopig beschikte bedrag van in totaal € 

20.000,-. Uit de ingediende stukken blijkt 

dat de activiteiten hebben plaatsgevonden 

en dat de subsidie in haar geheel is 

gebruikt. De subsidie is door het college 

definitief vastgesteld. 

 

 4.23 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 Leiderdorps 
Museum 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2021 aan het 
Leiderdorps Museum conform 
verlening vast te stellen op  
€ 19.997 voor de 
huisvestingskosten en € 1.908,- 
voor uitvoering van de reguliere 
activiteiten. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 

Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 

2014) dient het Leiderdorps Museum 

verantwoording af te leggen over het aan 

subsidie ontvangen bedrag voor de 

huurkosten en de uitvoering van de 

reguliere activiteiten. Door middel van een 

jaarverslag 2021 inclusief 

resultatenrekening heeft het Leiderdorps 

Museum verantwoording afgelegd over het 

voorlopig beschikte bedrag van in totaal 

€ 21.905,-. Uit de  ingediende stukken blijkt 

dat de activiteiten hebben plaatsgevonden 

en dat de subsidie in haar geheel is 

gebruikt. De beiden subsidies zijn door het 

college definitief vastgesteld. 

 

 

 4.24 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 GGD 
weerbaarheidstrainingen 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2021 voor het geven 
van weerbaarheidstrainingen vast 
te stellen op  
€ 9.630,-. 

2. Een bedrag van € 1.605,- van de 
niet gebruikte subsidie 2021 
beschikbaar te houden voor 2022. 

3. Het restant van de niet gebruikte 
subsidie ad € 3.210,- terug te 
vorderen. 

 

 



 

17 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 

Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 

2014) dient de Gemeentelijke 

gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD 

HM) verantwoording af te leggen over het 

aan subsidie ontvangen bedrag voor het 

geven van weerbaarheidstrainingen op de 

Leiderdorpse basisscholen in de 

groepen 6,7 of 8. Door middel van een 
evaluatieverslag 2021 en een financiële 
verantwoording 2021 heeft de GGD HM 
verantwoording afgelegd over het 
voorlopig beschikte bedrag van € 14.445,-. 
Uit de  ingediende stukken blijkt dat de 
activiteiten hebben plaatsgevonden. De 
subsidie is niet in het geheel gebruikt. GGD 
HM verzoekt om een gedeelte te mogen 
gebruiken in 2022 en het restant bedrag 
terug te vorderen. Het college is daarmee 
akkoord. De subsidie is daarmee door het 
college definitief vastgesteld. 

 

 

 4.25 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 
Oranjevereniging 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2021 aan de 
Oranjevereniging Leiderdorp 
conform verlening vast te stellen 
op € 9.018,-. 

 

 
 
 

 Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 
Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 
2014) dient de Oranjevereniging 
Leiderdorp verantwoording af te leggen 
over het aan subsidie ontvangen bedrag 
voor het organiseren van activiteiten ten 
behoeve van de Leiderdorpse inwoners 
zoals bijvoorbeeld Koningsdag , 4 en 5 mei 
en activiteiten voor educatie op 
basisscholen. Door middel van de 
jaarrekening 2021 heeft de 
Oranjevereniging Leiderdorp 
verantwoording afgelegd over het 
voorlopig beschikte bedrag van € 9.018,-. 
Uit de  ingediende stukken blijkt dat de 
activiteiten hebben plaatsgevonden en dat 
de subsidie in haar geheel is gebruikt. De 
activiteitensubsidie is door het college 
definitief vastgesteld 
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 4.26 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 Toverlei  

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2021 aan Toverlei 

conform verlening vast te stellen 

op € 12.325,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 

Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 

2014) dient Toverlei verantwoording af te 

leggen over het aan subsidie ontvangen 

bedrag voor de huur van de ruimtes waarin 

de voorstellingen werden gegeven in de 

Sterrentuin voor de vooraf aangegeven 

dagdelen. Door middel van een jaarverslag 

2021 en resultatenrekening 2021 heeft 

Toverlei verantwoording afgelegd over het 

voorlopig beschikte bedrag van  

€ 12.325,-. Uit de  ingediende stukken blijkt 
dat de activiteiten hebben plaatsgevonden 
en dat de subsidie in haar geheel is 
gebruikt. De huisvestigingssubsidie is door 
het college definitief vastgesteld. 

 

 

 4.27 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 29021 Leiderdorpse 
Volksuniversiteit (LVU) 

 

 
 

 Collegebesluit : 1. De subsidie 2021 aan de 
Leiderdorpse Volksuniversiteit 
(LVU) conform verlening vast te 
stellen op € 9.930,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 

Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 

2014) dient de Leiderdorpse 

Volksuniversiteit verantwoording af te 

leggen over het aan subsidie ontvangen 

bedrag voor de huurkosten van het 

theater. Door middel van een jaarverslag 

2020/2021 met jaarrekening 2021 heeft de 

Leiderdorpse Volksuniversiteit 

verantwoording afgelegd over het 

voorlopig beschikte bedrag van € 9.930,-. 

Uit de ingediende stukken blijkt dat de 

activiteiten hebben plaatsgevonden en dat 

de subsidie in haar geheel is gebruikt. De 

huisvestigingssubsidie is door het college 

definitief vastgesteld. 
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 4.28 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 
Vluchtelingenwerk 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie aan stichting 

Vluchtelingenwerk voor 2021 

definitief vast te stellen op 

€ 8.510,-. 

2. In te stemmen met de toevoeging 

van het positieve resultaat van € 

153,-  aan de reserve van de 

stichting Vluchtelingenwerk. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest 
Nederland heeft in 2021 een subsidie 
ontvangen die bedoeld is voor het bieden 
van juridische begeleiding van 
vergunningshouders. Hiervoor is in 2021 
een voorlopige subsidie van € 8.510,- 
verstrekt. Vluchtelingenwerk heeft de 
gemeente een jaarrapportage toegestuurd 
en verzoekt de gemeente om de subsidie 
definitief vast te stellen op € 8.510,-. Aan 
de hand van de ingediende stukken is 
vastgesteld dat de activiteiten hebben 
plaatsgevonden en dat de subsidie 
rechtmatig is besteed. Voorgesteld wordt 
de subsidie 2021 definitief toe te kennen 
en akkoord te geven op het toevoegen van 
het positieve resultaat van € 153,- aan de 
reserve. 

 

 

 4.28 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 RTV 
Leiderdorp/Unity.NU bekostiging 28-03-
2021 t/m 31-12-2021 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2021 zoals voorlopig 
toegekend aan RTV 
Leiderdorp/Unity.NU definitief vast 
te stellen op € 12.245,34. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 
Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 
2014) dient RTV Leiderdorp/Unity.NU 
verantwoording af te leggen over het aan 
subsidie ontvangen bedrag voor het 
verzorgen van de publieke mediadiensten 
in de gemeente Leiderdorp als lokale 
publieke media-instelling. Door middel van 
een jaarverslag 2021  en een financieel 
verslag 2021 heeft RTV 
Leiderdorp/Unity.NU verantwoording 
afgelegd over het voorlopig beschikte 
bedrag van € 12.245,34.  Aan de hand van 
de ingediende stukken is vastgesteld dat de 
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activiteiten hebben plaatsgevonden en dat 
de subsidie rechtmatig is besteed. 
Voorgesteld wordt de subsidie 2021 
definitief toe te kennen. 

      

 4.29 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 Stichting 
Schooltuinen de Sterrekers 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2021 zoals voorlopig 
toegekend aan Stichting 
Schooltuinen de Sterrekers 
definitief vast te stellen op € 
10.200,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 
Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 
2014) dient Stichting Schooltuinen de 
Sterrekers verantwoording af te leggen 
over het aan subsidie ontvangen bedrag. 
De subsidie is bestemd voor het aanbieden 
van natuureducatie aan alle leerlingen uit 
groep 6 van de Leiderdorpse basisscholen 
door het (onder)houden van schooltuinen. 
Door middel van het jaarverslag 2021 'Met 
vereende krachten’ met daarin de 
jaarrekening en begroting heeft Stichting 
Schooltuinen de Sterrekers 
verantwoording afgelegd over het 
voorlopig beschikte bedrag van € 10.200,-. 
Aan de hand van de ingediende stukken is 
vastgesteld dat de activiteiten hebben 
plaatsgevonden en dat de subsidie 
rechtmatig is besteed. Voorgesteld wordt 
de subsidie 2021 definitief toe te kennen 

 

 

 4.30 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 Cultuureducatie 
met Kwaliteit 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2021 aan Kunstgebouw 
conform verlening vast te stellen 
op € 21.416,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 

Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 

2014) dient Kunstgebouw verantwoording 

af te leggen over het aan subsidie 

ontvangen bedrag voor het geven van een 

kwaliteitsimpuls aan de binnenschoolse 

cultuureducatie. Door middel van een 

Verantwoording 2021, prestatielijst en 

bereik scholen en prestatie en bereik 

aanbieders heeft Kunstgebouw 

verantwoording afgelegd over het 
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voorlopig beschikte bedrag van in totaal € 

21.416,-. Uit de  ingediende stukken blijkt 

dat de activiteiten hebben plaatsgevonden 

en dat de subsidie in haar geheel is 

gebruikt. De subsidie is door het college 

definitief vastgesteld. 

 

 

 4.31 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2021 Voedselbank  

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2021 zoals voorlopig 
toegekend aan de Voedselbank 
Leiden e.o. definitief vast te stellen 
op € 10.000,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de Algemene 

Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 

2014) dient de Voedselbank Leiden e.o. 

verantwoording af te leggen over het aan 

subsidie ontvangen bedrag voor het 

uitvoeren van hun activiteiten. Door 

middel van een inhoudelijk jaarverslag en 

een financieel jaarverslag heeft de 

Voedselbank Leiden e.o. verantwoording 

afgelegd over het voorlopig beschikte 

bedrag van € 10.000,-. Aan de hand van de 

ingediende stukken is vastgesteld dat de 

activiteiten hebben plaatsgevonden en dat 

de subsidie rechtmatig is besteed. 

Voorgesteld wordt de subsidie 2021 

definitief toe te kennen. 

 

 

 4.32 Collegevoorstel : Toekennen subsidie 2023 Stichting 
Schooltuinen de Sterrekers 

 

  Collegebesluit : 1. Stichting Schooltuinen de 
Sterrekers voor 2023 een subsidie 
toe te kennen ter hoogte van € 
10.200,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Al jaren subsidieert de gemeente 

Leiderdorp de Stichting Schooltuinen de 

Sterrekers voor het aanbieden van 

natuureducatie aan alle leerlingen uit 

groep 6 van de Leiderdorpse basisscholen 

door middel van  het (onder)houden van 

schooltuinen.  

Voor het organiseren van deze activiteiten 
vraagt de Stichting Schooltuinen de 
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Sterrekers voor 2023 wederom een 
subsidie aan. Het college is van oordeel dat 
de activiteiten van deze organisatie 
bijdragen aan de maatschappelijke doelen 
van gemeente Leiderdorp en dat de 
organisatie de activiteiten niet geheel zelf 
kan bekostigen. Het college wordt 
geadviseerd voor 2023 een subsidie toe te 
kennen ter hoogte van € 10.200,-. De 
aanvraag past binnen de door de 
gemeenteraad vastgestelde financiële 
kaders (begroting 2023). 

      

 4.33 Collegevoorstel : Voorlopig gunning Wmo maatwerk  

  Collegebesluit : Akkoord te gaan om de voorlopige 

gunningsbeslissing voor ouderdom 

gerelateerde problematiek, huishoudelijke 

Ondersteuning en 

maatwerkarrangementen toe te kennen 

aan de aanbieders zoals beschreven in 

bijlage 1.  

 

    De gemeente Leiderdorp is vanuit de Wmo 

2015 verantwoordelijk voor het bieden van 

ondersteuning aan inwoners met een 

beperking. Indien iemand niet zelf of met 

ondersteuning van zijn of haar netwerk kan 

er ondersteuning hierbij worden ingezet.  

Vorige jaar is de raad akkoord gegaan met 

de inkoopstrategie voor de ouderdom 

gerelateerde problematiek, huishoudelijke 

Ondersteuning en 

maatwerkarrangementen. Op basis van 

deze inkoopstrategie heeft er een 

aanbesteding voor ouderdomsgerelateerde 

problematiek, Huishoudelijke Hulp en 

maatwerkarrangementen plaatsgevonden. 

De voorlopige gunning wordt op 6 juli 2022 

gepubliceerd aan de aanbieders op 

Tendernet. De definitieve gunning wordt 

op 1 augustus 2022 gegund aan de 

aanbieders.  

 

 

 

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

    


