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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 8 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 1 november 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 1-11-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 45 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsinformatiebrief sociale agenda  

    Het college heeft kennisgenomen van 
de collegememo 
“Raadsinformatiebrief sociale agenda” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 1 
november 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de collegememo “Collegeplanning 
voor de raad versie 1 november” 

 

 

 3.4 Collegememo : Raadsinformatiebrief 

Voortgangsrapportage  

Warmtetransitie Leidse Regio 
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    Het college heeft kennisgenomen van 
de collegememo 
“Raadsinformatiebrief 
Voortgangsrapportage  
Warmtetransitie Leidse Regio” 

 

 
 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning 2021, eerste wijziging 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voorstellen om de 

Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Leiderdorp 2021 

te wijzigen en daartoe het 

bijgevoegde raadsvoorstel vast 

te stellen. 

2. Kennis te nemen van de 

collegereactie op advies van de 

adviesraad ten aanzien van de 

gewijzigde verordening. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Door de doordecentralisatie van de 

maatschappelijke zorg en twee grote 

aanbestedingstrajecten (huishoudelijke 

hulp en de regiotaxi) binnen de Wmo 

zijn er een aantal aanpassingen op de 

huidige Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Leiderdorp 2021 nodig. 

Het gaat vooral om technische 

wijzigingen om de handelingswijze 

conform de nieuwe taken en 

contractafspraken te laten verlopen. De 

adviesraad sociaal domein is gevraagd 

te adviseren ten aanzien van deze 

wijzigingen.  

De wijzigingen hebben betrekking op de 

artikelen 1, artikel 3, artikel 5 (lid 1), 

Artikel 8 (lid 3 en 4), artikel 11, artikel 

12 (lid 2 en 3), artikel 13 en artikel 25.  

Na de vaststelling van de concept 

verordening kan deze worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad ter 

besluitvorming in december.  

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Advies subsidie 2023 Volksuniversiteit 

Leiderdorp 
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  Collegebesluit : 1. De Leiderdorpse 
Volksuniversiteit (LVU) voor 
2023 € 10.635,- 
huisvestingssubsidie toe te 
kennen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 31 mei 2022 heeft de LVU een 

verzoek ingediend voor een 

huisvestingssubsidie. De LVU is één van 

de organisaties die terug is gekeerd 

naar de Sterrentuin na de verbouwing 

en daar ruimte huurt. Om de 

huisvestingslasten in de Sterrentuin te 

compenseren, zodat ze hun aanbod 

betaalbaar kunnen aanbieden, vragen 

zij een huisvestingssubsidie aan. Het 

college kent een bedrag toe waarmee 

de LVU 85% van de verwachte 

huisvestingslasten kan dekken. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Advies subsidieaanvraag Theater 
Toverlei 2023  

 

  Collegebesluit : 1. Theater Toverlei voor 2023 een 

huisvestingssubsidie toe te 

kennen ter hoogte van € 

13.770,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Al jaren subsidieert de gemeente 

Leiderdorp de huisvesting van Theater 

Toverlei, die in 2021 is teruggekeerd 

naar de Sterrentuin na een verbouwing. 

Om de huisvestingslasten in de 

Sterrentuin te compenseren, vraagt 

Theater Toverlei voor 2023 een 

huisvestingssubsidie die tenminste 85% 

van de huur dekt. Voor 2023 betreft dit 

een bedrag van € 13.770,-. 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Toekennen subsidie 2023 
Oranjevereniging Leiderdorp (OVL) 

 

  Collegebesluit : 1. De Oranjevereniging Leiderdorp 
(OVL) voor 2023 een subsidie 
toe te kennen ter hoogte van € 
9.018,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Al jaren subsidieert de gemeente 

Leiderdorp de Oranjevereniging (OVL) 

Leiderdorp voor het organiseren van 

activiteiten t.b.v. de Leiderdorpse 
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bevolking, waaronder de Oranjefeesten, 

de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei en 

verzetseducatie op basisscholen. Voor 

het organiseren van deze activiteiten 

vraagt de Oranjevereniging voor 2023 

wederom een subsidie aan. Het college 

wordt geadviseerd voor 2023 een 

subsidie toe te kennen ter hoogte van € 

9.018,-. 

 

 4.5 Collegevoorstel : Besluit Kwijtschelding 2023  

  Collegebesluit : 1. Bijgevoegde Verordening 
Kwijtscheldingsbeleid 2023 ter 
besluitvorming voor te leggen 
aan de Raad van 19 december 
2022 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college stelt een verruiming van de 

vermogenstoets binnen de 

kwijtschelding voor. De reeds 

bestaande vermogensgrens om in 

aanmerking te komen voor 

kwijtschelding wordt met € 2.000 

verhoogd. 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Belastingverordeningen 2023  

  Collegebesluit : Bijgevoegde belastingverordeningen 

2023 vaststellen als beleidsvoornemen 

en ter besluitvorming voorleggen aan 

de Raad van 19 december 2022: 

1. Verordening op de heffing en 

invordering van 

afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten Leiderdorp 

2023. 

2. Verordening op de heffing en 

invordering van 

lijkbezorgingsrechten 

Leiderdorp 2023. 

3. Verordening op de heffing en 

invordering van marktgelden 

Leiderdorp 2023. 

4. Verordening op de heffing en 

invordering van onroerende-

zaakbelastingen Leiderdorp 
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2023. 

5. Verordening op de heffing en 

invordering van 

precariobelasting Leiderdorp 

2023. 

6. Verordening op de heffing en 

invordering van rioolheffing 

Leiderdorp 2023. 

7. Verordening op de heffing en 

invordering van 

toeristenbelasting Leiderdorp 

2023. 

8. Verordening op de heffing en 

invordering van leges 

Leiderdorp 2023. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Vaststelling van de voornoemde nieuwe 

belastingverordeningen 2023. De 

tariefstelling van de gemeentelijke 

belastingverordeningen wordt jaarlijks 

herzien aan de hand van de richtlijnen 

van de begroting. In de bijgevoegde 

concept-verordeningen zijn de 

gewijzigde tarieven verwerkt. Tevens 

zijn de belastingverordeningen 2023 in 

basis aangepast aan de 

modelverordeningen van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en daar 

waar nodig aangepast aan de 

ontwikkelingen in wetgeving en 

jurisprudentie. 

 

 

 

5  Sluiting 
 

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

    


