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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 13-12-2022 
TIJDSTIP  : 10:00 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
H. Romeijn Wethouder 
B. Vastenhoud Wethouder 
D.C.W. Binnendijk 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  6 december 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 6-12-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 50 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 

gemeente aan huis week 50 

 

 

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
december 2022 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de collegememo “Collegeplanning 
voor de raad versie december 2022” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsinformatiebrief motie 
onderwijshuisvesting 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de collegememo 
“Raadsinformatiebrief motie 
onderwijshuisvesting” 
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4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Uitvoering 

groenonderhoudswerkzaamheden in het 

oostelijk deel van Leiderdorp (door 

medewerkers van de DZB) 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het inzetten 
van medewerkers van de DZB, ter 
ondersteuning van de 
medewerkers van de eigen 
buitendienst, bij de uitvoering van 
groenonderhoudswerkzaamheden 
in het oostelijk deel van 
Leiderdorp. 

 

  Burgemeester 
Besluit 

: 1. Akkoord te gaan met het verlenen 
van een volmacht aan de Manager 
fysiek domein voor het 
ondertekenen van de 
overeenkomst. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Groenwerkzaamheden worden in het 
oostelijk deel van Leiderdorp uitgevoerd 
door medewerkers van de buitendienst 
van de gemeente. De komende jaren 
krijgen zij daarbij hulp van medewerkers 
van de DZB 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Opstarten bestemmingplanprocedure 

voor een tweede woning op het perceel 

Hoofdstraat 205 

 

  Collegebesluit : 1. Planologische medewerking te 
verlenen aan de bouw van een 
tweede woning op het perceel 
Hoofdstraat 205. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan 
Hoofdstraat 205, zoals digitaal 
vervat in planidentificatie 
NL.IMRO.0547.BPhoofdstraat205-
ON01 voor 6 weken ter inzage te 
leggen voor zienswijzen. 

3. Ten behoeve van de ontwikkeling 
uit beslispunt 1 een 
exploitatieovereenkomst te 
sluiten. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De eigenaar van het perceel Hoofdstraat 
205 heeft de gemeente verzocht om het 
bestemmingsplan Oude Dorp aan te passen 
voor de bouw van een tweede woning op 
zijn perceel. Het college heeft in 2008 al 
vrijstelling verleend van het toen geldende 
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bestemmingsplan Achthovenerpolder voor 
de bouw van een tweede woning. In het 
opvolgende bestemmingsplan Oude Dorp 
is het vrijstellingsbesluit voor de tweede 
woning niet als bouwrecht opgenomen. 
Voor de locatie Hoofdstraat 205 wordt een 
bestemmingsplanprocedure opgestart om 
de bouw van de tweede woning alsnog 
mogelijk te maken. Het 
ontwerpbestemmingsplan Hoofdstraat 205 
wordt voor 6 weken ter inzage gelegd voor 
zienswijzen 

 

 4.3 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar ten aanzien van het 
besluit handhavende maatregelen te 
treffen tegen het illegaal gebruik van 
gemeentelijk grondgebied naast 
Lisdoddekreek 7 te Leiderdorp  

 

  Collegebesluit : 1. Zoals geconcludeerd door de 

Regionale commissie 

bezwaarschriften het 

bezwaarschrift ongegrond 

verklaren. 

2. Overeenkomstig het advies van 

Regionale commissie 

bezwaarschriften het besluit te 

herroepen. 

3. Geen aanleiding te zien in enige 

vorm van proceskostenvergoeding 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Bezwaarde heeft naar aanleiding van het 
besluit om bestuursdwang toe te passen 
omdat er een stuk gemeentelijk 
grondgebied in gebruik is genomen naast 
Lisdoddekreek 7 te Leiderdorp een 
bezwaarschrift ingediend. De Regionale 
commissie bezwaarschriften heeft ten 
aanzien van het bezwaarschrift op 23 
november 2022 geadviseerd. 
Geconcludeerd wordt om het 
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en 
het besluit te herroepen door het aan te 
vullen met wettelijke voorschriften 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Besluitvorming toekennen middelen aan 
partijen die uitvoering geven aan het 
Nationaal Programma Onderwijs 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidieregeling ‘Nationaal 
Programma Onderwijs gemeente 
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Leiderdorp 2022’ vast te stellen. 

2. Op grond van artikel 6, lid 2 van de 
Algemene Subsidieverordening 
Leiderdorp 2014 te bepalen dat de 
subsidieaanvragen in het kader van 
NPO, afwijkend van de 
aanvraagtermijn van 1 juni, kunnen 
worden ingediend, binnen de periode 
van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 
2025 en met terugwerkende kracht. 

3. De manager Sociaal Domein mandaat 
te verlenen om over de 
subsidieaanvragen op grond van de 
Subsidieregeling Nationaal Programma 
Onderwijs gemeente Leiderdorp 2022 
te beslissen, mits deze passen binnen 
de eerder vastgestelde 
budgetverdeling en de beschikbare 
middelen. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 5 juli 2022 heeft het college ingestemd 
met de inzet van de gemeentelijke 
middelen voor het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO). Het college heeft 
ingestemd met de voorgestelde thema’s en 
het voorstel voor verdeling van het budget. 
Op basis hiervan is de Subsidieregeling 
Nationaal Programma Onderwijs gemeente 
Leiderdorp 2022 vastgesteld en kunnen nu 
subsidies worden toegekend om uitvoering 
te kunnen geven aan het NPO- programma. 
Ter vereenvoudiging van de behandeling 
en omdat in principe het hele jaar door 
aanvragen voor NPO kunnen worden 
ingediend, wordt mandaat aan de manager 
Sociaal Domein verleend om op de 
aanvragen te mogen beslissen. 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Definitief raadsvoorstel + raadsbesluit 

n.a.v. rekenkamerrapport 'Inzicht in de 

jeugdzorg?’ 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het aangepaste 
raadsvoorstel en raadsbesluit naar 
aanleiding van de rekenkamerbrief 
‘Jeugdhulp zonder verwijzing’ d.d. 
25-01-2022. 

2. Akkoord te gaan met verzending 
van het definitieve raadsvoorstel 
en raadsbesluit naar de 
gemeenteraad. 
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  Publieks- 

samenvatting 

: De Rekenkamercommissie van gemeente 
Leiden en Leiderdorp heeft onderzoek 
gedaan naar de cijfers van jeugdhulp 
zonder verwijzing. In de Rekenkamerbrief 
'Inzicht in Jeugdzorg?'  staan conclusies en 
aanbevelingen. Deze gaan over het 
onderzoeksrapport ‘Jeugdhulp zonder 
verwijzing’ van 25 januari 2022. Het college 
van B&W heeft een reactie gegeven op de 
aanbevelingen uit het rapport. Op 30 mei 
2022 heeft de Raad het college gevraagd 
om een raadsvoorstel waarin het college 
uitleg geeft hoe de aanbevelingen 
opgepakt worden. Ook vraagt de Raad om 
in het 1e kwartaal van 2024 te laten weten 
hoe het gaat met de uitvoering van de 
aanbevelingen. 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Handhaven huidige ambitie op herplant  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het handhaven 

van de huidige ambitie op herplant 

uit het bomenbeleidsplan 2017 en 

deze te verduidelijken met de 

'Herplantladder' (zie bijlage 1) 

2. De raad voor te stellen om: 

a. akkoord te gaan met het 

handhaven van de ambitie op 

herplant zoals verwoord in het 

Bomenbeleidsplan 2017 en 

deze te verduidelijken met de 

Herplantladder; 

b. de notitie Ambitie op herplant 

van gemeente Leiderdorp, 

inclusief de Herplantladder, 

(bijlage 1) als addendum toe te 

voegen aan het 

Bomenbeleidsplan 2017. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Naar aanleiding van de bespreking in de 

gemeenteraad van 31 januari 2022 van het 

rekenkamerrapport "Bomen in Leiderdorp, 

papier en praktijk, onderzoek naar de 

werking van het Herplantfonds in de 

gemeente Leiderdorp" uit 2021 heeft de 

raad aan het college gevraagd om de visie 

op herplant te verduidelijken en te kiezen 

voor één type herplant. Wij hebben 

gekeken naar de drie typen herplant die 
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genoemd worden in het 

rekenkamerrapport en zijn tot de conclusie 

gekomen dat herplant om maatwerk 

vraagt. Wij  

willen de ambitie uit het Bomenbeleidsplan 
2017 handhaven en de drie typen naast 
elkaar te laten bestaan. Om te kijken welke 
herplant het beste bij de situatie past 
vullen wij dit aan  met de Herplantladder. 
Deze houdt als volgorde aan: 1e keus 
kwantitatieve herplant op locatie, 2e keus 
kwalitatieve herplant op locatie (bij 
ruimtelijke ontwikkelingen aangevuld met 
financiële herplant), 3e keus financiële 
herplant. 

 

 4.7 Collegevoorstel : Archief Kritische Prestatie Indicatoren / 

KPI 2019-2022 
 

  Collegebesluit : 1. De rapportage m.b.t. de Kritische 
Prestatie Indicatoren (KPI) meting 
2019-2022 vast te stellen. 

2. Het verslag en verantwoording 
over 2019-2022 van het beheer 
van de   archiefbewaarplaats en 
het gevoerde archief- en 
informatiebeheer 
(inspectieverslag) vast te stellen en 
ter kennis te brengen aan de 
gemeenteraad. 

3. Het verbeterplan IBA 2019-2022 
vast te stellen. 

4. Het inspectieverslag 2019-2022 en 
het verbeterplan 2019-2022 na 
kennisneming door de 
gemeenteraad toe te zenden aan 
de provinciale archiefinspectie. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Per 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering 

Generiek Toezicht (RGT) van kracht 

geworden. Het specifieke toezicht door de 

provinciale archiefinspecteur is vervangen 

door generiek toezicht op de gemeentelijke 

archiefketen op basis van de 

gemeentewet. In het kader van het 

interbestuurlijk toezicht (IBT) is door 

Erfgoed Leiden en Omstreken een 

inspectieonderzoek verricht met 

betrekking tot het gevoerde archief- en 

informatiebeheer over 2019-2022 in onze 

gemeente. De resultaten zijn neergelegd in 

 

https://www.erfgoedleiden.nl/organisatie/over-erfgoed-leiden-en-omstreken
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de rapportage Kritische Prestatie 

Indicatoren (KPI) meting 2019-2022. Aan 

de hand van de KPI is een verbeterplan 

2019-2022 opgesteld. 

 

 4.8 Collegevoorstel : Benoemen functionaris 

gegevensbescherming Wet 

politiegegevens 

 

  Collegebesluit : 1. Benoemen van de regionale FG 
AVG Robert Haasnoot als 
Functionaris Gegevensbescherming 
voor de Wet Politiegegevens. 

2. Evaluatie invulling en inzet 
Functionaris Gegevensbescherming 
voor de Wet Politiegegevens voor 
1-1-2024. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp verwerkt 
politiegegevens als bedoeld in de Wet 
politiegegevens (verder: Wpg). Deze wet 
schrijft voor dat de gemeente een 
‘functionaris voor gegevensbescherming’ 
(verder: FG) benoemt. 
Ook de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (verder: AVG) 
verplicht de gemeente tot aanstelling van 
een FG. Deze is reeds vóór de 
inwerkingtreding van de AVG in 2018 
benoemd. Dit voorstel voorziet in 
uitbreiding van de benoeming van de 
bestaande AVG FG als Wpg FG. 

 

 

 4.9 Collegevoorstel : Inhuur adviseur openbare verlichting 
team Samen Infra 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met: 

1. De overeenkomst voor het inhuren 

van een adviseur openbare 

verlichting. Dit voor de periode van 

01-01-2023 tot en met 31-12-2023 

(met mogelijkheid tot verlenging) 

voor maximaal 18 uur per week 

(conform inkoop 

aanbestedingsbeleid). 

 

  Burgemeester 
Besluit 

: 1. Verlenen van volmacht aan 
programmamanager openbare 
ruimte voor het ondertekenen van 
de inhuur overeenkomst en 
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eventuele verlengingen. 
  Publieks- 

samenvatting 

: In verband met het aflopen van het huidige 
contract is er een nieuwe Europese 
aanbestedingsprocedure via het dynamisch 
aankoopsysteem (DAS) uitgezet voor de 
inhuur van een adviseur openbare 
verlichting. Er hebben zich twee 
kandidaten ingeschreven voor de uitvraag, 
waarvan één kandidaat voldeed aan alle 
eisen en geschikt bleek. 

 

      

  Collegevoorstel : Scenario’s huurovereenkomst 
gemeentelijke huurwoning 

 

  Collegebesluit : 1. Het tussentijds opzeggen van 

huurovereenkomst voor 31 

oktober 2023. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college heeft een besluit genomen 
over de huur een gemeentelijke woning. 

 

 

7  Sluiting 
 

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

    


