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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 18-01-2022 
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 11-1-2022 
De openbare besluitenlijsten dd 11-1-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 3 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Voortgangsrapportage programma 

Beter Bestuur 2021 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsbrief over horen van gemeente 
voor het Provinciaal inpassingsplan 
Warmte 

 

    Akkoord, met het mandaat voor de 

wethouder voor een tekstuele 

wijziging. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Van Woudenberg blikt terug op een portefeuillehoudersoverleg met 
regionale portefeuillehouders. De burgemeester blikt terug op regionale 
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ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. Ook staat zij stil bij een aangekondigde 
nieuwe regeling vanuit het Rijk omtrent de controle van de Corona toegangsbewijzen 

   

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Concept gemeenschappelijke regeling 
bedrijfsvoering Leidse regio en concept 
dienstverleningsovereenkomst 

 

  Collegebesluit : 1. De raad te vragen om toestemming 
te verlenen aan het college om de 
gemeenschappelijke 
regeling bedrijfsvoering Leidse 
regio (art. 1, lid 2 Wet 
gemeenschappelijke regelingen) te 
treffen  

2. Kennis te nemen van de concept 
dienstverleningsovereenkomst als 
uitwerking van de afspraken die 
voortvloeien uit de 
centrumregeling 

3. Deze concept 
dienstverleningsovereenkomst ter 
informatie voor te leggen aan de 
gemeenteraad 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude hebben een 
principebesluit genomen om de 
bedrijfsvoeringsdienstverlening te laten 
uitvoeren door de gemeente Leiden. Uit 
onderzoek is gebleken dat voor deze vorm 
van samenwerking een centrumregeling op 
basis van de wet gemeenschappelijke 
regelingen het meest passende construct 
is. Alvorens deze kan worden getroffen 
dient de raad hiervoor toestemming te 
verlenen.  Tevens wordt de concept 
dienstverleningsovereenkomst ter 
informatie aan de raad toegezonden. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Ter inzage voorontwerpbestemmingsplan 

parapluplan woongebruik en 

kamerverhuur Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 

voorontwerpbestemmingsplan 

'parapluplan woongebruik en 

kamerverhuur Leiderdorp' 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan 

'parapluplan woongebruik en 

kamerverhuur Leiderdorp', als 

vervat in planidentificatienummer 
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p.m.  voor 6 weken ter inzage te 

leggen. 

  Publieks- 

samenvatting 

: De doelstelling van dit Paraplu-
bestemmingsplan is de diverse begrippen 
(wonen, woning en huishouden) duidelijk 
te omschrijven. Daarnaast zullen regels in 
dit bestemmingsplan zorgen voor beleid 
voor heel Leiderdorp dat recht doet aan de 
wens van de raad om kamerverhuur -onder 
voorwaarden- toe te staan. Daarnaast zal 
de regeling uit bestemmingsplan ‘Nieuw 
Centrum 2020’ voor het huisvesten van 
bijzondere doelgroepen ook in het 
paraplubestemmingsplan worden 
opgenomen. Tenslotte willen we de 
verwijzing naar parkeernormen opnemen 
zodat deze in heel Leiderdorp geldt. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Voedselbank 2022  

  Collegebesluit : 1. Stichting Voedselbank Leiden e.o. 
een subsidie van € 10.000,- toe te 
kennen voor vervoer,  kantoor- en 
overige exploitatiekosten. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 17 juni 2021  heeft Stichting 
Voedselbank Leiden e.o. een 
subsidieverzoek ingediend voor vervoer,  
kantoor-  en overige exploitatiekosten voor 
een bedrag van  
€ 10.000,- . De Voedselbank biedt 
ondersteuning in de vorm van wekelijkse 
voedselpakketten aan inwoners van de 
Leidse regio, waaronder Leiderdorp, die 
vanwege financiële problemen hierin 
tijdelijk niet zelf kunnen voorzien. In 2020 
heeft de Voedselbank 61 huishoudens uit 
Leiderdorp  van een voedselpakket 
voorzien 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Normenkader en controleprotocol 2021 
en 2022 

 

  Collegebesluit : 1. Het geactualiseerde normenkader 

2021 vast te stellen en ter 

besluitvorming voor te leggen aan 

de raad. 

2. Het controleprotocol en 

normenkader 2022 vast te stellen 

en ter besluitvorming voor te 

leggen aan de raad met daarin een 
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verantwoordingsgrens van 1% van 

de totale lasten en 

rapportagegrens van € 50.000 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het controleprotocol en normenkader voor 
de accountantscontrole bevat een aantal 
belangrijke richtlijnen voor de controle op 
de jaarrekening door de accountant, 
waaronder het overzicht van de externe en 
interne wet- en regelgeving als 
normstelling voor de financiële 
rechtmatigheidscontrole. Omdat de wet- 
en regelgeving continu verandert, dient dit 
overzicht jaarlijks aan de gewijzigde 
regelgeving te worden geactualiseerd. De 
raad dient, als opdrachtgever voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening, 
het geactualiseerde normenkader vast te 
stellen 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Vaststelling reguliere subsidie 2020 

Leiderdorps museum (aanvullend) 
 

  Collegebesluit : Instemmen met het vaststellen van de 
reguliere subsidie binnen de subsidie 2020 
aan het Leiderdorps museum op € 1.909.-, 
het bedrag van de verleende reguliere 
subsidie 2020 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het Leiderdorps Museum heeft in 2020 
subsidie ontvangen, waarvan een reguliere 
subsidie voor tentoonstellingen, educatie, 
onderzoek en collectievorming over de 
vroege en recente geschiedenis van 
Leiderdorp en de regio onderdeel 
uitmaakte. Met dit collegebesluit wordt de 
reguliere subsidie uit de subsidie 2020 van 
het Leiderdorps Museum vastgesteld op € 
1.909,-, omdat de activiteiten gericht op 
deze doelen in 2020 zijn uitgevoerd 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag Theater Toverlei 2022  

  Collegebesluit : 1. Theater Toverlei voor 2022 een 
huisvestingssubsidie toe te kennen 
ter hoogte van €13.235,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Al jaren subsidieert de gemeente 

Leiderdorp de huisvesting van Theater 

Toverlei. In 2021 is Theater Toverlei 

teruggekeerd naar de Sterrentuin, die in 

februari 2021 na een verbouwing is 
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heropend. Om de huisvestingslasten in de 

Sterrentuin te compenseren, vraagt 

Theater Toverlei voor 2022 een 

huisvestingssubsidie die tenminste 85% 

van de huur dekt. Voor 2022 betreft dit 

een bedrag van €13.235,-. 

 

 5.7 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag Oranjevereniging 
Leiderdorp (OVL) 2022 

 

  Collegebesluit : 1. De Oranjevereniging Leiderdorp 
(OVL) voor 2022 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 
bevolking, waaronder de Oranjefeesten, de 
herdenkingsbijeenkomst op 4 mei en 
verzetseducatie op basisscholen. Voor het 
organiseren van deze activiteiten vraagt de 
Oranjevereniging voor 2022 wederom een 
subsidie aan. Het college wordt 
geadviseerd voor 2022 een subsidie toe te 
kennen ter hoogte van €9.018,-. 

 

      

 

6  Sluiting 
 

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

    


