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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 15-22022 
TIJDSTIP  : 9.30 

 
 
 
 

Vastgestelde openbare Besluitenlijst 
 

Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
 Burgemeester weggeroepen bij punt 5.4 op de agenda 
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 besluitenlijsten  8-2 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 8-22022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 7 

 

    Wordt volgende week geagendeerd  

 

 3.2 Collegememo : Omgevingsvisie en omgevingsplan  

    Het college heeft kennisgenomen de 
memo “Omgevingsvisie en 
omgevingsplan” 

 

 

 3.4 Collegememo : Analyse personeel en inhuur 2018-
2021 

 

    Het college heeft kennisgenomen de 
memo “Analyse personeel en inhuur 
018-2021” 
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Het college staat stil bij diverse regionale overleggen. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Doorontwikkeling organisatie  

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van de 

uitkomsten uit de ‘Reflectie op 

de Leiderdorpse 

Organisatieontwikkeling’ 

(ROLO) opgenomen in bijlage 1. 

2. In te stemmen met het werven 

van een externe projectleider 

voor de doorontwikkeling van 

de organisatie gedurende de 

komende twee jaar voor 16 uur 

in de week. Hierbij wordt aan 

de gemeentesecretaris ook 

ruimte gelaten om per fase van 

doorontwikkeling de meest 

geschikte projectleider te 

werven en in te zetten. 

3. Deze projectleider, onder 

ambtelijk opdrachtgeverschap 

van de secretaris, de opdracht 

te geven om met voorstellen ter 

verbetering en versterking van 

de organisatie te komen en 

deze uit te voeren, vanuit onder 

andere de ROLO bevindingen. 

4. In te stemmen met de inzet van 

een externe managementcoach 

voor de ontwikkeling van het 

managementteam per tweede 

kwartaal 2022 gedurende 

anderhalf tot twee jaar voor 

gemiddeld 8 uur per maand. 

5. Mandaat te verlenen voor het 

toevoegen van eventuele 

aanvullingen aan de 

wervingsprofielen zodra de 

Ondernemingsraad zich 

daarover heeft uitgesproken. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In 2016 is met de ambtelijke organisatie 
de weg ingeslagen naar meer zelfsturing 
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en zelforganisatie. In 2021 is een 
reflectieonderzoek uitgevoerd met als 
doel om een objectief en 
gemeenschappelijk beeld te krijgen van 
waar de organisatie nu staat. Het 
onderzoek is afgerond en de 
bevindingen geven aanleiding om aan 
de slag te gaan met de  
doorontwikkeling van de organisatie. 
Het college besluit hiervoor een externe 
projectleider en managementcoach aan 
te stellen voor de duur van twee jaar. 

   

 5.2 Collegevoorstel : Inhuur omgevingsmanager project 

Oranjewijk / Doeskwartier-West 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met: 

1. De overeenkomst voor het 
inhuren van een 
omgevingsmanager (Francis 
Nauman) voor het project 
revitalisering Oranjewijk en 
Doeskwartier-West. Dit voor de 
periode van 27-01-2022 tot en 
met 27-01-2024 (met 
mogelijkheid tot verlenging) 
voor gemiddeld 12 uur per 
week met het maximale 
drempelbedrag voor diensten 
van € 215.000,- (conform 
inkoop aanbestedingsbeleid). 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In verband met het aflopen van het 
huidige contract is er een nieuwe 
meervoudig onderhandse aanbesteding 
uitgezet voor de inhuur van een 
omgevingsmanager voor het project 
revitalisering Oranjewijk en 
Doeskwartier-West. Uit deze 
aanbesteding is De Omgevingsmanager 
als beste uit de aanbesteding gekomen. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Concept Ontwikkelkader Baanderij  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met concept-
ontwikkelkader Baanderij en 
het 6 weken ter inzage leggen 
voor inspraakreacties 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente wil bedrijventerrein de 
Baanderij veranderen in een gebied 
waar gewerkt én gewoond wordt. Haar 
wensen voor de toekomst van de 
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Baanderij zijn beschreven in de 
Gebiedsvisie Baanderij (2020). Deze zijn 
nader  uitgewerkt in een concept-
ontwikkelkader Baanderij. Dit 
document beschrijft hoe het gewenste 
netwerk van groen, water en wegen 
eruit ziet. Ook staan in het document de 
voorwaarden waaraan plannen in het 
gebied moeten voldoen. Het college 
legt het concept 6 weken ter inzage 
voor inspraak. Iedereen kan er op 
reageren 

      

5.4 Collegevoorstel : Principebesluit overdracht bouwplan 
Van der Valk Boumanweg 236 

 

 Collegebesluit : 1.In principe in te stemmen met het 

afkopen van de verplichting om sociale 

woningbouw op de locatie Van der Valk 

Boumanweg 236 te realiseren conform 

het afkoopbeleid. 

2. In principe in te stemmen met de 

overeenkomst tot contractoverneming 

(bijlage 1), als addendum op de 

exploitatieovereenkomst met het 

opschrift ‘Realisatie van het project 

Zorgvilla Rhijnstaete op de locatie Van 

der Valk Boumanweg 236 te 

Leiderdorp’. 

3. De raad middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief (bijlage 6) te 

informeren over uw voornemen uit 

beslispunten 1 en 2 alvorens daar 

formeel over te besluiten. 

4. In te stemmen met het kappen van 

de monumentale boom onder de 

navolgende voorwaarden: 

• Herplantplicht door Fagus 

Sylvatica (beuk) met een 

minimale maat van 30-35 cm 

(omtrek); 

• Achterblijvende nol dient 

tegelijkertijd met het kappen 

van de boom verwijderd te 

worden; 
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• De boom dient aangeplant te 

worden volgens de richtlijnen 

van het Handboek bomen; 

• De exacte standplaatskeuze is in 

overleg met de gemeente; 

• Uiterlijk moment van herplant 

binnen 2 jaar gerekend vanaf de 

datum van dit collegebesluit; 

• De instandhoudingsplicht uit de 

huidige omgevingsvergunning 

blijft voorts van toepassing voor 

de nieuwe boom. 

 
   Burgemeester Driessen was niet 

aanwezig bij de behandeling van 
bovengenoemd voorstel 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Vestigen opstalrecht Bospolder 11  

  Collegebesluit : 1. Besluiten tot het aangaan van 

de overeenkomst d.d. 3 februari 

2022 voor de vestiging van het 

recht van opstal voor een 

ondergrondse elektrakabel en 

een bovengronds 

transformatiehuisje op het 

perceel B4706 en B4370 te 

Leiderdorp. 

2. Besluiten op grond van artikel 

55, eerste lid, Gemeentewet jo. 

artikel 10 Wob geheimhouding 

op te leggen ten aanzien van 

het besluit, het advies, de 

overeenkomst tot vestiging van 

het recht van opstal en de 

bijlagen 1 en 3 bij de 

overeenkomst tot en met 23 

februari 2022 in verband met 

de economische en financiële 

belangen van de gemeente en 

KMH. 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het voormalige HSL/A4 gebouw wordt 
omgevormd tot een Groene Hart 
Centrum met horeca. Om het gebouw 
op deze wijze te kunnen gebruiken is 
een ondergrondse elektrakabel en 
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bovengrondse transformatiehuisje 
nodig die alleen op grond van de 
gemeente kunnen worden geplaatst. In 
deze overeenkomst worden de 
afspraken daarvoor vastgelegd.     

 

 5.6 Collegevoorstel : Ontwerpbestemmingsplan 
Pinksterbloem ter inzage 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 

ontwerpbestemmingsplan 

Pinksterbloem, als vervat in 

planidentificatiecode 

NL.IMRO.0547.BPpinksterbloem

RW-ON01 (bijlage 1) en deze 

voor 6 weken ter inzage te 

leggen voor zienswijzen. 

2. Kennis te nemen van het besluit 

d.d. 13 december 2021 

(kenmerken D2021-210096) 

(Bijlage 4) van de 

Omgevingsdienst West Holland 

dat geen 

milieueffectrapportage behoeft 

te worden opgesteld voor het 

bestemmingsplan 

'Pinksterbloem', omdat de 

activiteiten niet leiden tot 

belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu, zoals bedoeld 

in het Besluit 

milieueffectrapportage. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Dit voorstel gaat over het 

bestemmingsplan Pinksterbloem.  

Woningbouwcorporatie  Rijnhart 

Wonen wil  aan de Pinksterbloem in 

Leiderdorp drie flats vervangen door 

nieuwbouw. De 72 bestaande woningen 

in deze drie flats worden gesloopt en er 

worden 92 sociale huurwoningen terug 

gebouwd. Dit past niet in het nu 

geldende bestemmingsplan. Daarom is 

er een nieuw bestemmingsplan nodig.  

Met dit collegevoorstel wordt aan het 
college voorgesteld het ontwerp 
bestemmingsplan voor 6 weken ter 
inzage te leggen voor inspraakreacties. 

 



 

7 

 

 5.7 Collegevoorstel : Aantrekken langlopende geldlening  

  Collegebesluit : 1. Een langlopende geldlening aan 
te trekken van 5 miljoen met 
een looptijd van 20 jaar, 
rentevast en aflossing in gelijke 
delen ter consolidatie van de 
vlottende schuld. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de uitvoering van de begroting 
heeft de gemeente Leiderdorp geld 
nodig. De jaarlijkse uitgaven worden 
betaald met ontvangen rijksbijdragen 
en de belastingen; investeringen 
worden gefinancierd met leningen. In 
verband met het oplopen van de schuld 
in rekening-courant trekt de gemeente 
nu een langlopende geldlening aan. 

 

 

 5.8 Collegevoorstel : Subsidie wijk- ggz'er 2022  

  Collegebesluit : 1. Een subsidie toe te kennen aan 

GGZ Rivierduinen van  € 

21.185,28 voor de inzet van de 

wijk-GGZ'er in de gemeente 

Leiderdorp van 1 januari 2022 

tot en met 31 maart 2022 

2. Met terugwerkende kracht een 

subsidie toe te kennen van € 

44.566,20 aan GGZ Rivierduinen 

voor de inzet van de wijk-

GGZ'er in Leiderdorp van 1 juli 

2021 tot en met 31 december 

2021 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college heeft een subsidie van € 

21.185,28 toegekend aan GGZ 

Rivierduinen om de inzet van de wijk-

GGZ'er mogelijk te maken in de 

gemeente Leiderdorp van 1 januari 

2022 tot en met 31 maart 2022. Voor 

de inzet na deze periode zijn de 

gemeenten in de Leidse Regio (inclusief 

Voorschoten) - als voorbereiding op de 

decentralisatie van de Maatschappelijke 

Zorg - in gesprek over samenwerking in 

de Leidse Regio rondom dit onderwerp. 

Daarnaast besluit het college om met 

terugwerkende kracht een subsidie van  
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€ 44.566,20 te verlenen aan GGZ 
Rivierduinen voor de inzet van de wijk-
GGZ'er in Leiderdorp voor de periode 
van 1 juli 2021 tot en met 31 december 
2021 

 

 5.9 Collegevoorstel : Aanwijzingsbesluit plaatsen waar 

gebruik van alcoholhoudende drank 

verboden is. 

 

  Collegebesluit : 1. Aanwijzingsbesluit te nemen 

gelet op artikel 2:48, lid 1 

Algemene Plaatselijke 

Verordening Leiderdorp 2020 

en gebieden aan te wijzen waar 

het verboden is om 

alcoholhoudende drank te 

gebruiken of aangebroken 

flessen, blikjes en dergelijke 

met alcoholhoudende drank bij 

zich te hebben 

De burgemeester krijgt mandaat om de 

reikwijdte te bepalen. 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Algemene plaatselijke verordening 

(APV) is een gemeentelijke regeling die 

tot doel heeft de gemeente netjes en 

leefbaar te houden voor iedereen. In de 

APV staan allerhande regels waaraan 

inwoners en bezoekers zich dienen te 

houden en biedt daarnaast het college 

de mogelijkheid plaatsen of tijden aan 

te wijzen waar(op) bepaalde regels van 

toepassing zijn. 

De laatste tijd wordt steeds vaker door 

onze gemeentelijke Boa's en door de 

politie geconstateerd dat er zich 

groepjes jongeren bij de begraafplaats 

ophouden. Vaak achteraf blijken er lege 

bierflesjes en -blikjes te zijn 

achtergelaten. Om effectiever hiertegen 

op te kunnen treden, helpt het om ook 

de algemene begraafplaats aan te 

wijzen als plek waar het verboden is 

alcoholhoudende drank te gebruiken of 

aangebroken flessen of blikjes met 
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alcoholhoudende drank bij zich te 

hebben. 

 
 

 5.10 Collegevoorstel : 2e ronde CTB tegemoetkoming  

  Collegebesluit : 1. Akkoord gaan met de uitvoering 

van de eenmalige specifieke 

uitkering CTB van 1 januari tot 

26 maart 2022, conform 

ministeriele regeling "specifieke 

uitkering naleving controle 

coronatoegangsbewijzen 2022".  

2. Akkoord gaan met het voorstel 

van het Corona Adviesteam om 

een maximum van €2250,- per 

aanvraag te hanteren en een 

verdeelsleutel bij overschrijding 

van het maximum beschikbare 

budget. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 26 januari 2022 zijn er 

versoepelingen ingegaan voor de 

coronamaatregelen. Daardoor zijn alle 

locaties waar het coronatoegangsbewijs 

(CTB) eerder ingevoerd was weer CTB-

plichtig. Bijvoorbeeld de horeca en 

sportclubs.  

Het kabinet heeft een nieuwe specifieke 

regeling gecreëerd. Deze heet 'Naleving 

en controle toegangsbewijzen'. Doel is 

om ondernemers te ondersteunen en 

de naleving en controle van het CTB 

bevorderen. Deze regeling is een 

vervolg op de regeling die tot 31 

december 2021 voor ditzelfde doel van 

kracht was. Het kabinet biedt het extra 

geld om bij te dragen in de kosten die 

ondernemers, instellingen en 

verenigingen maken voor het 

controleren van het CTB of hen daarbij 

op een andere manier te ondersteunen. 

Ook kan de gemeente van dit geld extra 

handhaving inzetten. Doel van de extra 

handhaving moet zijn extra te 
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controleren of de CTB-plicht wordt 

nageleefd 

De regeling wordt vanuit het Rijk direct 
aan de gemeente ter beschikking 
gesteld. Zo kunnen gemeenten lokaal 
maatwerk bieden. Het college stelt de 
voorwaarden en uitvoering van deze 
eenmalige specifieke uitkering met dit 
voorstel vast 

6  Sluiting 
 

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

    


