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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 8-3-2022 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg Wethouder 
A.M. Roos Gemeentesecretaris 
     
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 1-3-2022 
De openbare besluitenlijsten dd 1-3-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 10 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Concept jaarrekening 2021  

    Het college ziet het voorwoord graag 

aangepast naar een klassiek 

voorwoord. Daarnaast wordt een 

aantal zaken tekstueel aangepast. Ook 

komt er een kleine aanvulling in het 

over te hevelen budget. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsinformatiebrief "Vervolg op 
horen raad vanwege provinciaal 
inpassing plan 
warmtetransportleiding" 

 

    Akkoord  
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 3.4 Collegememo : Uitkomsten interbestuurlijk toezicht  

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.5 Collegememo : Voortgangsbrief Leidse Ring Noord  

    Akkoord  

 

 3.6 Collegememo : Concept samenwerkingsagenda, 
overdracht en procesvoorstel PHO LR 

 

    Akkoord  

 

 3.7 Collegememo : Raadsinformatiebrief stand van zaken 
doorbraakaanpak voor kinderen met 
een jeugdbeschermingsmaatregel 

 

    Akkoord  

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Benoeming lid hoofdstembureau 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

  Collegebesluit : 1. Mevrouw A.M. Roos te 
benoemen als 
plaatsvervangend voorzitter van 
het hoofdstembureau voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
2022 ter vervanging van de 
heer W.N.A. Joosten. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In verband met het terugtreden van een 

lid van het hoofdstembureau voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022 

dient een nieuw lid te worden 

benoemd. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Prognosebrief jaarrekening 2021  

  Collegebesluit : 1. De prognosebrief jaarrekening 

2021 vast te stellen en ter 

kennis te brengen aan de Raad. 

2. De raad voor stellen om: 

- vooruitlopend op de 

aanbieding van de jaarrekening 

in te stemmen met bestemming 

van het voorlopige resultaat 
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voor het aandeel van de 

budgetoverheveling van 2021 

naar 2022 

- bijgaande begrotingswijziging 

2022 inzake de 

budgetoverheveling vast te 

stellen 

  Publieks- 

samenvatting 

: De raad wordt gedurende het jaar via 
de bestuursrapportages geïnformeerd 
over het verwachte 
jaarrekeningresultaat. Omdat de 
oplevering van de jaarrekening niet 
eerder dan eind mei kan plaatsvinden, 
wordt de raad tussentijds geïnformeerd 
over het voorlopige resultaat. In de 
prognosebrief wordt per programma 
een korte toelichting gegeven. Een deel 
van het resultaat ontstaat doordat 
voorgenomen activiteiten zijn 
doorgeschoven naar 2022. De daarvoor 
beschikbare budgetten van 2021 
worden voor een bedrag van € 326.743 
overgeheveld naar 2022. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Verordening en beleidsregels 
leerlingenvervoer 2022 na inspraak 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 
collegereactie op het advies van de 
Adviesraad Sociaal Domein over de 
conceptstukken Verordening 
bekostiging leerlingenvervoer 
Leiderdorp 2022 en Beleidsregels 
leerlingenvervoer Leiderdorp 2022. 

2. De raad voor te stellen de 
Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer Leiderdorp 2022 
en Beleidsregels leerlingenvervoer 
Leiderdorp 2022 vast te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van burgemeester en 

wethouders heeft op 11 januari 2022 de 

Verordening bekostiging 

leerlingenvervoer Leiderdorp 2022 en 

Beleidsregels leerlingenvervoer 

Leiderdorp 2022 vastgesteld voor 

inspraak. En daarnaast om voor te 

leggen aan de Adviesraad Sociaal 

Domein. De stukken hebben vanaf 12 

januari 2022 6 weken ter inzage 

gelegen. Er zijn geen reacties binnen 
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gekomen. In reactie op het advies van 

de Adviesraad van 10 januari 2022 is 

een collegereactie opgesteld. Het advies 

heeft niet geleid tot aanpassing van de 

verordening. Het college van B en W 

heeft de raad voorgesteld de 

verordening en beleidsregels vast te 

stellen.  

De gemeenteraad heeft de wettelijke 
plicht een regeling vast te stellen voor 
de bekostiging van het 
leerlingenvervoer. Nu is de Verordening 
Leerlingenvervoer Leiderdorp 2016 van 
kracht. Deze verordening moet op een 
aantal punten worden geactualiseerd. 
Daarnaast wil de gemeente ook op het 
vlak van het leerlingenvervoer mee met 
de transformatie binnen het sociaal 
domein. Dit is dan ook aanleiding om de 
verordening aan te passen. In 2015 
heeft de VNG een modelverordening 
leerlingenvervoer gepubliceerd. Sinds 
2015 zijn er veel ontwikkelingen in het 
sociaal domein en specifiek in het 
passend onderwijs geweest, waardoor 
er behoefte bleek aan een herziening 
van de modelverordening 
leerlingenvervoer. Deze herziene 
modelverordening bekostiging 
leerlingenvervoer heeft de VNG in 
december 2020 gepubliceerd en heeft 
als uitgangspunt gediend voor de 
Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer Leiderdorp 2022. 
Aanvullend zijn beleidsregels opgesteld. 
De stukken zijn in de Leidse regio, met 
gemeenten Leiden, Oegstgeest en 
Zoeterwoude, voorbereid. 

 

 5.4 Collegevoorstel : Visienota Parkeren ter inzagelegging  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de concept 

visienota Parkeren. 

2. De visienota Parkeren voor zes 

weken ter visie te leggen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente is bezig met de 

actualisatie van haar parkeerbeleid. 

Daartoe heeft ze een concept visienota 

opgesteld. Deze wordt na 
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besluitvorming zes weken ter inzage 

gelegd. 

In deze concept visienota worden de 

kaders voor het komende 

(fiets)parkeerbeleid uiteengezet. Hoe 

de gemeente denkt om te gaan met 

bestaande en nieuwe 

parkeerproblemen, welke instrumenten 

hiervoor ingezet kunnen worden en 

gevolgen dit heeft. Ook wordt verslag 

gedaan van de gedane burger/bedrijven 

participatie. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De herinrichting van de Simon Smitweg 
nadert zijn einde. Tijdens de uitvoering 
moesten er meer werkzaamheden 
worden uitgevoerd dan verwacht. Dit 
kwam onder andere door het 
onverwachts aantreffen van 
bodemvervuiling, meer 
werkzaamheden met betrekking tot 
kabels- en leidingen en 
onvolkomenheden in het bestek. Deze 
werkzaamheden brengen vertraging en 
extra kosten met zich mee. Hierdoor 
moet de gemeente meer aan de 
aannemer betalen. Om deze kosten te 
betalen heeft het college afgeweken 
van haar inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Daarnaast heeft 
het college ingestemd met het gunnen 
van het meerwerk tot €550.000,00 aan 
Van Gelder B.V 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Subsidie 2022 GGD 
Weerbaarheidstrainingen 

 

  Collegebesluit : 1. Een voorlopige subsidie toe te 
kennen aan de GGDHM voor 
weerbaarheidstrainingen in 
2022 voor een bedrag van € 
€14.442. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor 2022 is een nieuwe aanvraag 
ingediend. De training heeft als doel de 
sociale vaardigheden van leerlingen te 
vergroten op het gebied van zelfbeeld 
en weerbaarheid zodat ze minder 
‘vatbaar’ zijn voor ongezonde 
gedragingen. De training wordt gegeven 
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in de groepen  6, 7 of 8 op de 
geïnteresseerde basisscholen in 
Leiderdorp. Ouders worden betrokken 
d.m.v. de huiswerkmodule, een 
ouderavond en ouderfolders. De 
subsidieaanvraag wordt voor 2022 
voorlopig toegekend 

 

 5.6 Collegevoorstel : Vaststelling Aanvulling Fondsvorming 
Ruimtelijke Structuurvisie 2035 

 

  Collegebesluit : Akkoord met mandaat om de 

wijzigingen door te voeren in bijlage 3 

en de verwijzing van de artikelen in 

overeenstemming te brengen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Ruimtelijke Structuurvisie 2035 

wordt aangevuld met het ‘fonds 

compensatie bedrijventerreinen’. Van 

De Baanderij wil de gemeenteraad in de 

toekomst een woon-werkgebied 

maken. Omdat dit ten koste gaat van 

bedrijventerrein is in de regio 

afgesproken dat hiervoor dient te 

worden gecompenseerd. Anders 

ontstaat er een te kort aan 

bedrijventerreinen in de regio. 

Het fonds is nodig om ontwikkelaars die 

op De Baanderij woningen willen 

realiseren een geldbedrag te laten 

storten in het fonds. Dat geld mag de 

gemeente alleen gebruiken voor het 

aanleggen van nieuwe 

bedrijventerreinen in de regio. 

Van de aanvulling van de structuurvisie 
heeft eerst een ontwerpversie ter 
inzage gelegen. Iedereen kon toen 
reageren door zienswijzen kenbaar te 
maken bij de gemeenteraad. Er zijn 
twee zienswijzen ontvangen. De 
gemeenteraad gaat over de vaststelling 
van de structuurvisie en moet de 
zienswijzen bij zijn besluit betrekken. 
Het college wordt voorgesteld om de 
aanvulling op de structuurvisie aan de 
raad aan te bieden ter vaststelling. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar over het besluit  



 

7 

om Doeslaan 32-34 aan te wijzen als 
gemeentelijk monument [openbaar] 

  Collegebesluit : 1. In afwijking van het advies van 

de Regionale Commissie 

Bezwaarschriften het bezwaar 

met kenmerk 5.2021.0163 

gegrond te verklaren en het 

besluit van 7 januari 2021 om 

de Doeslaan 32-34 als 

gemeentelijk monument aan te 

wijzen in te trekken. 

2. Op grond van artikel 55, eerste 

lid, Gemeentewet jo. artikel 10 

tweede lid onder g Wet 

openbaarheid bestuur 

geheimhouding op te leggen op 

de getallen in hoofdstuk 4 en 6 

van het rapport van BOEi 

(bijlage 5). 

3. De proceskosten te vergoeden 

die bezwaarde in de 

bezwaarfase heeft gemaakt 

 

Akkoord met mandaat voor een 

tekstuele wijziging voor de 

publiekssamenvatting. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 7 januari 2021 heeft het college de 

Doeslaan 32-34 (de voormalige 

kleiwarenfabriek) te Leiderdorp 

aangewezen als gemeentelijk 

monument. De eigenaresse heeft daar 

bezwaar tegen gemaakt. De Regionale 

commissie bezwaarschriften heeft op 

22 juni 2021 geadviseerd om het 

bezwaar ongegrond te verklaren. 

 

De kleiwarenfabriek is inmiddels niet 

meer in gebruik. Om het pand als 

monument aan te wijzen moet het 

college de financiële gevolgen hiervan 

voor de eigenaresse meewegen. Ook 

moeten de mogelijkheden voor 

hergebruik worden meegewogen. De 

eigenaresse heeft een rapport overlegd 

met financiële gegevens en 

hergebruiksmogelijkheden. Zij heeft het 
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college verzocht om deze gegevens 

vertrouwelijk te behandelen. Daarom 

wordt er geheimhouding opgelegd op 

de getallen in het rapport. 

 

Het college moet de gegevens uit het 
rapport meewegen in zijn besluit over 
het bezwaar. Voorgesteld wordt om af 
te wijken van het advies van de 
commissie door het bezwaar gegrond te 
verklaren. De monumentstatus komt 
hierdoor te vervallen. Het sloopverbod 
uit het bestemmingsplan Oude Dorp 
blijft van kracht. 

 

6  Sluiting 
 

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

    


