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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 22-2-2022 
TIJDSTIP  : 9.30-13.30 

 

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  22-02-2022 
De openbare besluitenlijsten dd 15-02-2022 is met wijzigingen vastgesteld.  

 2.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 08 

  Voor kennisgeving aangenomen. 

 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo : Collegememo: beantwoording 
Adviesraad sociaal domein inzake 
Wet Inburgering en beleidsregels 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Collegememo: conceptbrief stand van 
zaken en enkele aandachtspunten 
gemeentelijk subsidiebeleid 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

 3.3 Collegememo : Collegememo: Kwartaalstatistiek 
W&I Q3 en Q4 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  
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 3.4.1 Collegevoorstel : Collegeadvies Bewoners- en 
raadsbrief geluidschermen Persant 
Snoepweg 

 

  Collegebesluit : 1.In te stemmen met de 
bewonersbrief 
2.In te stemmen met de raadsbrief 

 

  Publieks- 

samenvatting 

 In Leiderdorp staan langs de Persant 
Snoepweg woningen welke op de 
saneringslijst voor weglawaai 
(saneringsplan wegverkeerslawaai 
2019) staan. Om dit geluid te saneren 
ligt er een voorstel voor de plaatsing 
van geluidsschermen. Hier is op 21 
december 2021 een collegebesluit 
omtrent genomen. Dit heeft geleid tot 
vragen bij omwonenden en 
actualiteitsvragen in de Raad. 
De bijgevoegde concept bewoners- en 
raadsbrieven beantwoorden alle 
openstaande vragen van de bewoners 
en geven invulling aan de toezegging 
gedaan door de wethouder als reactie 
op de gestelde actualiteitsvragen 
 

 

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

 
 

5  Beantwoording schriftelijke raadsvragen  
   

6  OPENBARE BESLUITEN 
 

 6.1 Collegevoorstel : Collegeadvies: Vaststellen 
overeenkomst gevelisolatieonderzoek 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met ondertekening 
door het college van de 
uitvoeringsovereenkomst 
gevelisolatie met de eigenaren van 
Holtlant 1 t/m 9 en 39 (bijlage 1). 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Simon Smitweg wordt ter hoogte 
van het gemeentehuis opnieuw 
ingericht.  
Hierbij wordt de Simon Smitweg 
ingericht als een weg met 
tweerichtingsverkeer met een 
maximumsnelheid van 50 km/h. Door 
de nieuwe inrichting neemt het verkeer 
en daarmee het geluidsniveau bij de 
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omliggende woningen toe. Hier moeten 
maatregelen voor worden genomen aan 
de woningen van Holtlant 1 t/m 9 en 
39. De afspraken voor het aanbrengen 
van de maatregelen worden vastgelegd 
in een overeenkomst met de eigenaren. 
Deze overeenkomst wordt met dit 
collegebesluit vastgesteld, zodat de 
maatregelen aan de woningen 
genomen kunnen worden. 
 

   

 6.2 Collegevoorstel : Collegeadvies: Beslissing op bezwaar 

weigering omgevingsvergunning Van 

Diepeningenlaan 2 

 

  Collegebesluit : 1. In afwijking van het advies van de 
Commissie Bezwaarschriften op 
onderdelen gegrond en op onderdelen 
ongegrond verklaren; 
2. Het besluit van 21 september 2020 
handhaven onder aanvulling van de 
gronden er van; 
3. De kostenvergoeding voor het in 
bezwaarprocedure verleende 
beroepsmatige juridische bijstand 
vaststellen op € 1.068,= 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Ter legalisering van al verrichte 
bouwwerkzaamheden aan het pand 
Van Diepeningenlaan 2 is een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend. De 
vergunning is op basis van een 
deskundigenadvies geweigerd. Tegen 
de weigering heeft aanvrager een 
bezwaarschrift ingediend. De Regionale 
Commissie Bezwaarschriften heef 
geadviseerd het bezwaar gegrond te 
verklaren. Geadviseerd wordt om in 
afwijking van dit advies het bezwaar 
deels gegrond en deels ongegrond te 
verklaren en het aangepaste 
weigeringsbesluit te handhaven. Tevens 
wordt geadviseerd aan bezwaarde een 
proceskostenvergoeding toe te 
kennen. 

 

 

 6.3 Collegevoorstel : Collegeadvies: Financiële 
coronacompensatie Sportfondsen 
Leiderdorp eerste en tweede kwartaal 
van 2021 
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  Collegebesluit : 1. De ontvangen coronacompensatie 
van de Rijksoverheid te verrekenen met 
Sportfondsen Leiderdorp door de huur 
van het eerste en tweede kwartaal van 
2021 à €85.592 – van het onderdeel 
zwembad en horeca van accommodatie 
de Does – met terugwerkende kracht 
kwijt te schelden; 
2. De ontvangen coronacompensatie 
van de Rijksoverheid te verrekenen met 
Sportfondsen Leiderdorp door de 
exploitatiebijdrage – voor het 
onderdeel zwembad en 
horeca van accommodatie de Does – 
met terugwerkende kracht over het 
eerste en 
tweede kwartaal van 2021 met een 
bedrag van €125.850 te verhogen; 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Om verspreiding van COVID-19 te 
voorkomen werd de openstelling van 
binnensportaccommodaties in 2021 
door de Rijksoverheid beperkt. 
Sportfondsen Leiderdorp heeft er in 
alles aan gedaan om de accommodaties 
– met in achtneming van de 
maatregelen – open te houden. Dit was 
economisch gezien niet rendabel maar 
maatschappelijk gezien wel zeer 
wenselijk. Om de financiële gevolgen te 
verzachten heeft de Rijksoverheid een 
financiële compensatie beschikbaar 
gesteld voor zwembaden en horeca in 
de vorm van een specifieke uitkering: 
de SPUK-IJZ. Deze compensatie loopt 
via gemeentes. Het college besluit de 
ontvangen coronacompensatie van de 
Rijksoverheid over kwartaal 1 en 
kwartaal 2 van 2021 te verrekenen met 
Sportfondsen Leiderdorp. 
 

 

 

 6.4 Collegevoorstel : Collegeadvies: Aanwijzen stemlocaties 
en vaststellen vergoedingen 
stembureauleden verkiezingen leden 
van de raad van de gemeente 
Leiderdorp 2022 

 

  Collegebesluit : 1. Stembureaus voor de verkiezingen 
van de leden van de gemeenteraad op 
16 maart 2022 aanwijzen; 
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2. Stembureaus voor het vervroegd 
stemmen op 14 en 15 maart 2022 
aanwijzen; 
3. Een mobiel stembureau met 
beperkte toegang aanwijzen t.b.v. het 
vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 
2022; 
4. De vergoedingen voor de 
stembureauleden, plaatsvervangend 
stembureauleden en tellers vaststellen. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 16 maart 2022 vinden de 
verkiezingen voor de leden van de raad 
van de gemeente Leiderdorp plaats. 
Zoals bij de Tweede Kamer verkiezingen 
van 2021 kan er ook vervroegd gestemd 
worden. Dit is op 14 en 15 maart 2022. 
Daarnaast wordt er een mobiel 
stembureau met beperkte toegang 
ingericht. Ten behoeve van het 
uitbrengen van de stemmen worden er 
stembureaus aangewezen door het 
college. Daarnaast worden de 
vergoedingen voor de stembureauleden 
en de tellers vastgesteld. 
 

 

 

 6.5 Collegevoorstel : Collegeadvies: Reactie op de brief van 
de Provincie Zuid Holland over het 
financieel toezicht begroting 2022 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het raadsvoorstel 
n.a.v. de brief van de Provincie Zuid-
Holland over het financieel toezicht 
begroting 2022; 
2. Het raadsvoorstel met de concept 
reactie aan de Provincie Zuid-Holland 
aan te bieden aan de raad; 
3. De raad voor te stellen om reactie op 
de brief van de Provincie Zuid Holland 
over het financieel toezicht begroting 
2022 vast te stellen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De provincie Zuid-Holland heeft de 
begroting 2022 positief beoordeeld, 
maar plaatst kanttekeningen bij de 
negatieve structurele begrotingssaldi in 
de meerjarenraming. In de reactie op 
de brief van de provincie gaat het 
gemeentebestuur in op de geplaatste 
kanttekeningen. We betrekken daarbij 
de gevolgen van het regeerakkoord van 
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het nieuwe kabinet. 
 

 6.6 Collegevoorstel : Collegeadvies: Beslissing op bezwaar 
over het besluit tot buiten behandeling 
laten van de aanvraag om een 
wijzigingsplan op locatie Tuinstraat 7 

 

  Collegebesluit : 1. Overeenkomstig het advies de 
Regionale Bezwarencommissie het 
bezwaar met kenmerk 5.2021.0833 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te houden. 
2. Overeenkomstig het advies de 
Regionale Bezwarencommissie het 
bezwaar met kenmerk 5.2021.0833 
niet-ontvankelijk te verklaren. 
3. Gelet op het bepaalde in artikel 4:17 
Algemene wet bestuursrecht vast te 
stellen dat het college aan de aanvrager 
een dwangsom verbeurt van € 115 
vanwege het niet tijdig nemen van deze 
beslissing op bezwaar. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 31 juli 2018 is een aanvraag 
ingediend voor wijziging van het 
bestemmingsplan op de locatie 
Tuinstraat 7. Het college heeft op 21 juli 
2021 besloten om deze aanvraag buiten 
behandeling te laten. De gegevens bij 
de aanvraag waren niet volledig en 
werden niet tijdig aangevuld. Er zijn 
twee bezwaarschriften ingediend. De 
Regionale Bezwarencommissie heeft 
nadat de bezwaarden zijn gehoord op 
een hoorzitting advies uitgebracht. 
Geadviseerd wordt om het bezwaar 
met kenmerk 5.2021.0833 ongegrond 
te verklaren en het bezwaar met 
kenmerk 5.2021.0833 niet-ontvankelijk 
te verklaren. Het college wordt 
voorgesteld het advies over te nemen in 
de beslissing op bezwaar. Omdat de 
beslissing op bezwaar te laat is 
genomen moet het college € 115,- 
betalen aan de aanvrager. 

 

      

 6.7 Collegevoorstel : Collegeadvies Bewoners- en 
raadsbrief geluidschermen Persant 
Snoepweg 

 

  Collegebesluit : 1.In te stemmen met de 
bewonersbrief 
2.In te stemmen met de raadsbrief 
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  Publieks- 

samenvatting 

 In Leiderdorp staan langs de Persant 
Snoepweg woningen welke op de 
saneringslijst voor weglawaai 
(saneringsplan wegverkeerslawaai 
2019) staan. Om dit geluid te saneren 
ligt er een voorstel voor de plaatsing 
van geluidsschermen. Hier is op 21 
december 2021 een collegebesluit 
omtrent genomen. Dit heeft geleid tot 
vragen bij omwonenden en 
actualiteitsvragen in de Raad. 
De bijgevoegde concept bewoners- en 
raadsbrieven beantwoorden alle 
openstaande vragen van de bewoners 
en geven invulling aan de toezegging 
gedaan door de wethouder als reactie 
op de gestelde actualiteitsvragen 
 

 

 

7  Sluiting 
 

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

    


