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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 8 februari 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 1 februari 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 1 februari 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 6 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Financiële situatie gesloten 
jeugdhulpaanbieder 
Voor kennisgeving aangenomen 

 

      

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Het college staat stil bij diverse regionale ontwikkelingen. 
 
 

5  Beantwoording schriftelijke raadsvragen  
   

6  OPENBARE BESLUITEN 
 

 6.1 Collegevoorstel : Advies college B&W subsidie 
Leiderdorps museum 2022 
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  Collegebesluit : 1. De subsidieaanvraag van het 

Leiderdorps Museum voor 2022 voor de 
volgende diensten toe te kennen: 
a) huisvestingssubsidie: € 20.514,- 
b) reguliere subsidie: € 2.027,- 
c) Open Monumentendag 2022: 
 € 4.456,- 
2. Voor de huisvestingssubsidie te 
rekenen met een 
indexeringspercentage van 1,7 % voor 
2022, dat door de gemeente Leiderdorp 
in het algemeen wordt gehanteerd in 
plaats van een indexeringspercentage 
van 2,56 % waarop het bedrag voor de 
huisvestingssubsidie in de 
subsidieaanvraag was gebaseerd. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het Leiderdorps Museum biedt 
tentoonstellingen, educatie, onderzoek 
en collectievorming over de vroege en 
recente geschiedenis van Leiderdorp en 
de regio. 
Voor 2022 heeft het Leiderdorps 
Museum subsidie aangevraagd voor 
huisvestingssubsidie, reguliere subsidie 
en Open Monumentendag in 2022. Het 
college kent de subsidieaanvraag 
toe. Het is van oordeel dat de 
activiteiten van deze organisatie 
bijdraagt aan de maatschappelijke 
doelen op het gebied van kunst en 
cultuur en dat de organisatie de 
activiteiten niet geheel zelf zal kunnen 
bekostigen. 

 

   

 6.2 Collegevoorstel : Advies vaststellen eenmalige subsidie 

2018/2019 Stimuliz 

 

 

  Collegebesluit : 1.De subsidie voor het schooljaar 
2018/2019 zoals voorlopig toegekend 
aan Stimuliz definitief vast te stellen op 
€ 9.014,50. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de 
Algemene Subsidieverordening 
Leiderdorp 2014 (ASV 2014) 
dient Stimuliz verantwoording af te 
leggen over het aan subsidie ontvangen 
bedrag voor een registratiesysteem dat 
de motorische groei van kinderen 
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inzichtelijk maakt. Stimuliz en 
het voormalige Sportservicepunt 
Leiderdorp hebben verantwoording 
afgelegd over het voorlopig beschikte 
bedrag van € 9.014,50, Aan de hand 
daarvan is vastgesteld dat de 
activiteiten hebben plaatsgevonden en 
dat de subsidie rechtmatig is besteed. 
Voorgesteld wordt de subsidie 
2018/2019 definitief toe te kennen. 

 

 6.3 Collegevoorstel : Kennisname van de resultaten van de 
zelfevaluatie Basisregistratie Personen 
(BRP) en ondertekening van de 
bijbehorende uittreksels 
 

 

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van de 
managementrapportage zelfevaluatie 
BRP  
2. Uittreksel BRP  
3. Uittreksel BRP ENSIA 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op grond van de Wet Basisregistratie 
Personen (Wet BRP) is iedere 
Nederlandse gemeente verplicht om 
jaarlijks een onderzoek uit te voeren 
naar de inrichting, de werking, de 
beveiliging van de Basisregistratie 
Personen (BRP) en naar verwerking van 
gegevens in deze basisregistratie. De 
uittreksels van de resultaten van het 
onderzoek moeten vóór 14 februari 
2022 aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) en aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) worden 
verstrekt 

 

 

 6.4 Collegevoorstel : Managementletter 2021 PSA  

  Collegebesluit : Kennis te nemen van de 
managementletter 2021 en deze samen 
met de managementreactie ter 
kennisgeving aan de auditcommissie te 
zenden. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Naar aanleiding van de tussentijdse 
controle in november 2021 heeft de 
accountant de managementletter 
uitgebracht. Hierin heeft de accountant 
de aandachtspunten voor de 
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organisatie en voor de jaarrekening 
2021 beschreven. Het college heeft 
kennis genomen van de 
managementletter en deze voorzien 
van een reactie. 

 

 6.5 Collegevoorstel : Wensen en bedenkingen betreffende 
Stichting Risicobeheer gericht aan AB 
VRHM 
 

 

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad in de gelegenheid 
te stellen tot het ter kennis brengen van 
wensen en bedenkingen van het 
algemeen bestuur (AB) van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
(VRHM) ten aanzien van het oprichten 
van een stichting Risicobeheer. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 31a, lid 2 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
worden de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten in de 
gelegenheid gesteld hun wensen en 
bedenkingen ter kennis te brengen aan 
het AB van de VRHM. 

 

 

 6.6 Collegevoorstel : Afwijken inkoopbeleid Toezichthouder 
Driemasterlocatie 
 

 

  Collegebesluit : 1.Akkoord te gaan met het afwijken van 
het beleid voor de inkoop- en 
aanbestedingsprocedure en een 
verlenging of aanvullende opdracht toe 
te staan op de verlopen enkelvoudig 
onderhandse gegunde opdracht aan 
Waterpas voor het toezicht houden op 
het werk Woonrijp maken 
Driemasterlocatie. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp laat de 
openbare ruimte rondom de 
nieuwbouwlocatie van het project 
Driemaster inrichten. Dit is met 
uitzondering van de (vele) 
opleverpunten en de financiële 
afwikkeling nagenoeg afgerond door de 
aannemer. De inzet van de extern 
aangetrokken toezichthouder is tijdens 
deze periode logisch en noodzakelijk. 
Omdat de inzet van de toezichthouder 
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hierdoor langer doorloopt dan voorzien, 
is verlenging van zijn opdracht nodig en 
daarmee een afwijking van het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid dat de 
gemeente hanteert. 

 

 

7  Sluiting 
 

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

    


