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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 15-3-2022 
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 besluitenlijsten 15-3- 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 15-3-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3. Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 11 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.1 Collegememo : Collegeplanning voor de raad maart 
2022 

 

    In de planning wordt de zienswijze van 
de raad over de begroting van Hecht 
opgenomen. De zienswijze moet voor 
15 juni as aan HECHT gestuurd 
worden. 

 

 
 

 3.2 Collegememo : Planschade- en 
nadeelcompensatieregeling Leidse 
Ring Noord 

 

    Het college heeft richtinggevend 
gesproken en staat positief tegenover 
de geschetste richting. 
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 3.3 Collegememo : Raadsinformatiebrief Prenataal 
Huisbezoek 

 

    Akkoord met verzenden van de 
raadsbrief. 

 

 

 3.4 Collegememo : Kaderbrief 2023 Hecht  

    Het college bereidt een brief voor 
waarin de timing van de kaderbrief 
wordt geadresseerd. 

 

      

 3.5 Collegememo : Strategische verkenningen  

    Voor kennisgeving aangenomen. Het 
college heeft overwegingen 
meegegeven om het stuk zo compleet 
mogelijk te maken. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

 

5  Beantwoording schriftelijke raadsvragen  

 5.1 Beantwoording raadvragen Bruggemanbrug 

  akkoord 

 5.2 Beantwoording raadsvragen Bodemverontreiniging huurwoningen Van der Havelaan 

  akkoord 
   

6  OPENBARE BESLUITEN 
 

 6.1 Collegevoorstel : Vergoeding stembureauleden mobiel 
stembureau 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

  Collegebesluit : 1. Vergoeding vast te stellen voor de 
stembureauleden van het mobiele 
stembureau op 14 en 15 maart 2022. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de leden van de stembureaus voor 
de gemeenteraadsverkiezingen op 16 
maart 2022 en de vroegstem locaties op 
14 en 15 maart 2022 is een vergoeding 
vastgesteld. Gezien de opzet van de 
mobiele stembureaus en de beperktere 
openstelling wordt hiervoor een 
afwijkende vergoeding vastgesteld. 
 

 

   

 6.2 Collegevoorstel : Buurthuis 't Oude Dorp  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het verlengen 
van de gebruikersovereenkomst met 
Buurtactief tot 31 maart 2023 zodat 
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deze gelijktijdig afloopt met de 
huurovereenkomst. 
2. Akkoord te gaan met het beëindigen 
van de huurovereenkomst van het pand 
Frederik Hendriklaan 4 te Leiderdorp 
per 31 maart 2023. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gebruikersovereenkomst met 
Buurtactief voor Buurthuis 't Oude Dorp 
wordt verlengd en daarnaast wordt de 
huurovereenkomst beëindigd. Beiden 
lopen dan gelijk af op 31 maart 2023. 
 

 

 

 6.3 Collegevoorstel : Treffen Centrumregeling 
Bedrijfsvoering Leidse Regio, intrekken 
gemeenschappelijke regeling 
Servicepunt71 en aangaan 
Dienstverleningsovereenkomst 
bedrijfsvoeringstaken Leiden en 
Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. Treffen van de Centrumregeling 
bedrijfsvoering Leidse Regio; 
2. Intrekken van de gemeenschappelijke 
regeling Servicepunt71 per 1 januari 
2023; 
3. Aangaan van de 
dienstverleningsovereenkomst 
bedrijfsvoeringstaken Leiden en 
Leiderdorp. 
4. De raad te informeren over het 
besluit. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Sinds ruim anderhalf jaar is de Leidse 
regio in gesprek over versterken van de 
samenwerking op het gebied van de 
bedrijfsvoering. Op basis van het 
onderzoek ‘naar een passende vorm 
van samenwerking voor de 
bedrijfsvoering van de Leidse regio’ 
hebben de colleges, gehoord hebbende 
de wensen en bedenkingen van de 
raden, het principebesluit genomen om 
de bedrijfsvoering van de regio onder te 
gaan brengen bij de gemeente Leiden. 
Dit was het startschot voor de verdere 
uitwerkingen, namelijk het inrichten 
van een centrumregeling en 
onderliggende 
dienstverleningsovereenkomsten.  
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Het college van Leiderdorp heeft, 
gelijktijdig met de colleges van de 
andere gemeenten, de raad om 
toestemming tot het treffen van de 
centrumregeling bedrijfsvoering Leidse 
regio gevraagd. Nu de benodigde 
toestemming van de raden is verkregen 
besluiten de vier colleges tot het 
treffen van de centrumregeling en het 
sluiten van de 
dienstverleningsovereenkomsten. Ook 
nemen zij het besluit om de huidige 
gemeenschappelijke regeling 
Servicepunt71 op te heffen. Deze 
besluiten treden in werking op 1 januari 
2023. 
 

 

 6.4 Collegevoorstel : Resultaten scenariostudie  

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met het verzenden van 
de brief 'Scenariostudie naar een 
passend kader voor het 
grondstoffenbeleid' aan de 
gemeenteraad. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeenteraad heeft op 25 oktober 
2021 een amendement aangenomen 
waarin ze aangeeft een scenariostudie 
te wensen naar mogelijkheden om te 
komen tot een substantiële 
vermindering van het restafval en op 
basis van de resultaten hiervan tot een 
verantwoorde besluitvorming te 
kunnen komen ten aanzien van het 
kader voor het toekomstig op te stellen 
grondstoffenbeleid. Hiertoe is een 
onderzoek uitgevoerd waarvan 
de resultaten zijn verwoord in een 
raadsbrief. 
 

 

 

 6.5 Collegevoorstel : Aanbesteding inhuur groenploeg  

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met het gunnen van de 
opdracht aan Van Schie Groep voor het, 
in 2022, uitvoeren van groenonderhoud 
in het westelijk deel van Leiderdorp. 
 

 

  Publieks- : De gemeente is verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van groenonderhoud.  
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samenvatting In 2021 deed de gemeente dat in het 
oostelijk deel van Leiderdorp zelf, met 
ondersteuning van medewerkers van 
DZB. In het westelijk deel deed een 
aannemer dit. In 2022 werken wij weer 
op dezelfde manier. Daarom hebben wij 
opnieuw een aannemer gezocht. De 
goedkoopste partij mag de 
werkzaamheden uitvoeren. 
 

 

 6.6 Collegevoorstel : Collegeadvies gunning 
maaltijdvoorzieningen 2022 

 

  Collegebesluit : De opdracht voor 
maaltijdvoorzieningen te gunnen aan 
Zorg-Vuldig . 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: 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 in staat is om te voorzien 
in het verzorgen van een maaltijd, kan 
ondersteuning hierbij worden ingezet. 
Deze zogenaamde maaltijdvoorziening 
kan het voorbereiden van een koude 
(brood)maaltijd of warme maaltijd zijn, 
maar ook het toezien tijdens het 
nuttigen van de maaltijd. Op 22 mei 
2022 loopt het huidige contract 
voor de maaltijdvoorzieningen af. Op 
basis van een meervoudig onderhandse 
aanbesteding wordt de opdracht aan 
een nieuwe leverancier Zorg-Vuldig 
gegund. Het contract heeft een 
duur van 2 jaar met de mogelijkheid om 
twee keer te verlengen met één jaar. 
 

 

 

 6.7 Collegevoorstel : Overname Exploitatieovereenkomst 
Van der Valk Boumanweg 236 door 
Heelblad BV 

 

  Collegebesluit : 1. 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. De overeenkomst tot 
contractoverneming (bijlage 1) aan te 
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gaan, als addendum op de 
exploitatieovereenkomst met het 
opschrift ‘Realisatie van het project 
‘Zorgvilla Rhijnstaete’ op de locatie Van 
der Valk Boumanweg 236 te eiderdorp’. 
3. De storting van de afkoopsom in de 
reserve bouw- en grondexploitaties te 
betrekken bij de 1e bestuursrapportage 
2022. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: AGT Vastgoed heeft een vergunning om 
seniorenwoningen te bouwen aan de 
Van der Valk Boumanweg 236. Het 
bedrijf wil deze vergunning en zijn 
overeenkomst met de gemeente 
overdragen aan Heelblad BV. 
Heelblad BV wil het bouwplan met een 
paar kleine wijzigingen uitvoeren. Zij 
doet dat samen met Drieman 
garantiemakelaars en H&B Bouw. 
Heelblad BV wil geen sociale koopof 
huurwoningen bouwen door gebruik te 
maken van de afkoopregeling bij kleine 
bouwplannen. Heelblad BV moet dan 
geld betalen aan de gemeente. De 
gemeente besteedt dit geld aan sociale 
woningbouw op andere plekken. 
Op 22 februari 2022 heeft het college 
besloten hier in principe medewerking 
aan te verlenen. Ook is de 
gemeenteraad hiervan op de hoogte 
gebracht. Het college wordt nu 
voorgesteld de afkoopregeling toe te 
passen en de overeenkomst aan 
Heelblad BV over te dragen. 
 

 

 

 6.8 Collegevoorstel : Benoemen loco-secretaris en tijdelijk 
loco-secretaris 

 

  Collegebesluit : 1. De heer A. Piepenbrock per 15 maart 
2022 te benoemen als loco-secretaris; 
2. Mevrouw S. Berk per 15 maart 2022 
te benoemen als loco-secretaris voor de 
duur van uitvoering van de 
waarnemende taken behorende bij de 
programmamanager. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college regelt de vervang van de 
gemeentesecretaris voor de uitvoering 
van haar taken bij afwezigheid. In 
verband met het vertrek van huidige 
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loco-secretarissen worden twee 
nieuwe loco-secretarissen aangewezen. 
 

 

 6.9 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
beëindiging van de uitkering 

 

  Collegebesluit : 1. Beslissen conform het advies van de 
Regionale Commissie Bezwaarschriften; 
2. Het bezwaarschrift gegrond verklaren 
op basis van dringende redenen op 
grond van artikel 16 van de 
Participatiewet en het bestreden besluit 
intrekken; 
3. De kosten van bezwaar ex artikel 7:15 
van de Algemene wet bestuursrecht te 
vergoeden op basis van 1 punt voor het 
indienen van het bezwaarschrift en 1 
punt voor de vertegenwoordiging ter 
zitting. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Er is een bezwaarschrift ingediend 
tegen de beschikking van 11 januari 
2021 waarin de uitkering is beëindigd 
per 7 augustus 2021 op grond van 
artikel 17 lid 1 en artikel 54 lid 4 
van de Participatiewet. 
Belanghebbende heeft onvoldoende 
gegevens ingeleverd omtrent het 
verblijf in het buitenland. 
Belanghebbende kon niet eerder 
terugkeren vanuit Eritrea door de 
corona crisis. De Regionale Commissie 
Bezwaarschriften adviseert het bezwaar 
is gegrond te verklaren gezien het feit 
dat er sprake is van dringende redenen 
op grond van artikel 16 Pw. 
 

 

 

 6.11 Collegevoorstel : Incluzio aanvullende indexering 2022  

  Collegebesluit : 1.In te stemmen met een aanvullend 
indexeringspercentage van 0,8 % in 
2022 voor de opdracht Samen 
Leiderdorp 
2. In te stemmen met aanwenden van 
het resterende bedrag van de 
reservering op de gemeentebegroting 
van € 36.169 voor aanvullende 
indexering van Incluzio in 2022 te 
mogen inzetten om een deel van de 
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resterende taakstelling voor Incluzio in 
2022 te kunnen invullen 
3. In te stemmen met het opvoeren van 
de vraag voor de Financiële Kaderbrief 
hoe de komende jaren kan worden 
omgegaan met de resterende 
structurele taakstelling voor 
Incluzio op de gemeentebegroting 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van burgemeester en 
wethouders heeft ermee ingestemd om 
voor 2022 een aanvullend 
indexeringspercentage van 0,8 % te 
verlenen voor de opdracht Samen 
Leiderdorp. Dit is bovenop de 1,7 % 
indexering die voor 2022 door het 
college is toegekend voor de opdracht 
Samen Leiderdorp. Het 
indexeringspercentage voor 2022 komt 
hiermee overeen met de 2,5 % cao-
loonstijging op het terrein van welzijn in 
2022. 
 

 

7  Sluiting 
 

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

    


