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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 5-4-2022 
TIJDSTIP  : 9.30-13:30 
 
 
 
 

                     Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
S. Berk Loco-Gemeentesecretaris 
     
 

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 2022 
De openbare besluitenlijsten dd  29-3-2022 is gewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 14 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Het college staat stil bij diverse regionale aangelegenheden waaronder de 
ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke opvang. 
 

5  Beantwoording schriftelijke raadsvragen  
   

6  OPENBARE BESLUITEN 
 

 6.1 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 
monumentensubsidie 
Hoogmadeseweg 14 
 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 1983,71 
toekennen, in de restauratiekosten van 
€ 5951,12 als zijnde 
monumentensubsidie voor 
onderhoudskosten van 
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Hoogmadeseweg 14. 
 
2. De aangewezen toezichthouder te 
mandateren om de onder beslispunt 1 
genoemde 
subsidie ter beschikking te stellen na 
controle op uitvoer. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college kan aan de eigenaar van een 
gemeentelijk monument een financiële 
bijdrage (subsidie) toekennen in de 
subsidiabele onderhouds- of 
restauratiekosten van dat 
monument. De subsidie wordt 
uitsluitend toegekend ten behoeve van 
monumenten die volgens de 
Erfgoedverordening Leiderdorp zijn 
aangewezen en zijn geplaatst op de 
gemeentelijke monumentenlijst. Een 
subsidie kan per monument één maal 
per subsidiejaar worden verleend en 
alleen als het 
monumentensubsidiebudget voor dat 
jaar toereikend is. 
De subsidie bedraagt in alle gevallen 
één derde deel van de subsidiabele 
kosten, met een maximum van € 4.000,- 
per aanvraag, per subsidiejaar 
 

 

   

 6.2 Collegevoorstel : Beleidsregels eenmalige energietoeslag 

Leiderdorp 2022 

 

 

  Collegebesluit : 1. De beleidsregels eenmalige 
energietoeslag Leiderdorp 2022 vast te 
stellen 
 
2. De bijgevoegde collegebrief vast te 
stellen en te verzenden naar de 
Gemeenteraad 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college stelt de beleidsregels voor 
de eenmalige energietoeslag vast. 
Hiermee ontvangen inwoners met een 
laag inkomen een eenmalige 
energietoeslag van €800,-. 
Inwoners met een bijstandsuitkering op 
grond van de Participatiewet, de Wet 
Inkomensvoorziening Oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werknemers (IOAW), de Wet 
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inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet 
Aanvullende inkomensvoorziening 
ouderen (AIO), Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) 
of een collectieve aanvullende 
zorgverzekering krijgen dit automatisch 
op hun bankrekening gestort. Andere 
inwoners die nog niet bekend zijn bij de 
gemeente, maar wel in aanmerking 
komen voor de toeslag, kunnen online 
een aanvraag indienen via de website 
van de gemeente Leiden vanaf 25 april 
2022. Inwoners komen in aanmerking 
als zij een inkomen hebben tot 120% 
van het voor hen van toepassing 
zijnde sociaal minimum. 
 

 

 6.3 Collegevoorstel : Voorbereiding en toezicht 
baggerwerkzaamheden gemeente 
Leiderdorp 
 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het gunnen van 
de opdracht aan RPS, bij het uitblijven 
van bezwaren, voor het uitvoeren van 
alle voorbereidende werkzaamheden 
met betrekking tot het uitvoeren van de 
baggeropgave in Leiderdorp, over de 
periode van 2022 tot en met 2024. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In Leiderdorp moeten er verschillende 
sloten op meerdere plekken gebaggerd 
worden. Het baggeren zorgt ervoor dat 
de sloot genoeg op diepte blijft. Ook 
zorgt het ervoor dat de sloot gezond 
blijft waardoor we ook waterplanten en 
vissen in onze sloten vinden. 
 

 

 

 6.4 Collegevoorstel : Besluit inzake 
tegemoetkomingsaanvragen Corona 
Toegangsbewijzen (CTB) - periode jan 
t/m mrt 2022 
 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de beoordeling 
en toekenning van de CTB 
tegemoetkomingsaanvragen voor de 
periode van 1 januari t/m 26 maart 
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2022, waarmee uitvoering kan worden 
gegeven aan de CTB regeling. 
 
In één van de uitgaande brieven is een 
aanpassing van de toekenning gedaan.  
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor organisaties en instellingen die 
coronatoegangsbewijzen moesten 
controleren in de periode van 1 januari 
tot 26 maart 2022, bood het Rijk en het 
college van de gemeente Leiderdorp 
ondernemers en instellingen de 
mogelijkheid een tegemoetkoming in de 
kosten aan te vragen. Bijvoorbeeld voor 
de inzet van beveiligers, mensen die 
hierbij helpen of het materiaal dat 
hierbij nodig is. 
De aanvraagtermijn is inmiddels 
gepasseerd en momenteel zijn de 
aanvragen door de gemeente 
beoordeeld. 
 

 

 

 6.5 Collegevoorstel : Indienen subsidieverantwoording 
Groene Hart Centrum en 
Herstructurering Lage Zijde bij 
de Gemeenschappelijke Regeling de 
Oude Rijnzone. 
 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het aanbieden 
van de subsidieverantwoording Groene 
Hart Centrum (bijlage 1) aan de 
Gemeenschappelijke Regeling de Oude 
Rijnzone en te verzoeken de 
definitieve subsidiebijdrage vast te 
stellen op €1.272.011,-. 
 
2. In te stemmen met het aanbieden 
van de subsidieverantwoording 
Herstructurering Lage 
Zijde (bijlage 2) aan de 
Gemeenschappelijke Regeling de Oude 
Rijnzone. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente heeft van de 
Gemeenschappelijke Regeling de Oude 
Rijnzone (GR ORZ) subsidies ontvangen 
voor het opnieuw inrichten van de 
buitenruimte bij het Groene Hart 
Centrum en de herstructurering van de 
Lage Zijde in Leiderdorp.  
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Deze projecten zijn inmiddels 
grotendeels uitgevoerd en afgerond. 
In de subsidieverantwoordingen heeft 
de gemeente aangegeven hoe de 
subsidie is besteed én dat dit volgens de 
gemaakte afspraken is gebeurd. De 
gemeente stuurt de 
subsidieverantwoordingen aan de GR 
ORZ. De GR ORZ zal de verantwoording 
controleren en zorgdragen voor de 
verantwoording van de gehele RIF-
fonds aan de Provincie Zuid- 
Hollland. Daarnaast wordt gevraagd om 
de definitieve bijdrage voor het project 
Groene Hart Centrum vast te stellen. 
 

 

 6.6 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
intrekking van de TOZO 3 en TOZO 4 
uitkering 
 

 

  Collegebesluit : Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk 
verklaren wegen het niet tijdig indienen 
van het bezwaarschrift. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Er is een bezwaarschrift ingediend 
tegen de intrekking van TOZO 3 en 
TOZO 4. De uitkering is ingetrokken 
omdat geen inkomstengegevens zijn 
ingeleverd. 
Het bezwaar is te laat ingediend. Het 
bezwaarschrift wordt daarom kennelijk 
niet ontvankelijk verklaard. 
 

 

 

7  Sluiting 
 

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

    


