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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 20-12-2022 
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 13 december 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 13-12- 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 51 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Beantwoording schriftelijke 
raadsvragen D66: De toekomst van 
de cultuurcoach en cultuur in 
Leiderdorp 

 

    Dit punt wordt in combinatie met het 
collegevoorstel besproken 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Noodsituatie Taakstelling 
statushouders 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de collegememo “Noodsituatie 
Taakstelling statushouders”. 
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4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Inhuur planoloog/beleidsmedewerker 
Ruimtelijke Ordening 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het inhuren 
van een 
planoloog/beleidsmedewerker (F. 
Helsloot, via Havenland) voor het 
uitvoeren van werkzaamheden op 
het gebied van ruimtelijke 
ordening in de periode van 9 
januari 2023 tot en met 8 augustus 
2023 (met mogelijkheid tot 
verlenging) voor maximaal 24 uur 
per week. 

 

  Burgemeester 
Besluit 

: 1. Verlenen van volmacht aan A. 
Piepenbrock, manager Fysiek 
Domein, voor het ondertekenen 
van de overeenkomst met 
Havenland betreffende 
werkzaamheden van Frank 
Helsloot en eventuele verlengingen 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp huurt een 
medewerker in op het gebied van 
ruimtelijke ordening. Deze medewerker 
gaat voor minimaal 7 maanden 
verschillende werkzaamheden uitvoeren 
voor de gemeente. Door de inhuur komt de 
uitvoering van noodzakelijke en 
afgesproken werkzaamheden niet in 
gevaar 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Herhalen tijdelijke uitbreiding uren 

activiteiten Oekraïners 

 

  Collegebesluit : 2. Toestemming te geven aan Incluzio 
voor een herhaalde tijdelijke 
uitbreiding van 12 uur per week 
voor de maximale duur van zes 
maanden om in te zetten voor 
activiteiten voor de noodopvang 
van Oekraïense vluchtelingen in 
Leiderdorp. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp voert net als 
andere gemeenten activiteiten uit gericht 
op de noodopvang van Oekraïense 
vluchtelingen. In april heeft het college 
ingestemd met tijdelijk 12 extra uren voor 
Incluzio Leiderdorp, waarmee een 
coördinator aangesteld is om een passend 
activiteitenaanbod te coördineren en 
faciliteren voor de Oekraïense 
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vluchtelingen in Leiderdorp. Incluzio stemt 
hierbij af met de andere betrokken 
organisaties, zoals met Vluchtelingenwerk, 
en met vrijwilligers. Aangezien de zes 
maanden zijn verstreken en de Richtlijn 
Tijdelijke Bescherming Oekraïne is 
verlengd, wordt het college wederom 
verzocht om in te stemmen met de 
tijdelijke uitbreiding van uren. 

 

 4.3 Collegevoorstel : Vaststellen Regeling beheer BRP 
Leiderdorp 2022 

 

  Collegebesluit : 1. Vast te stellen Beheerregeling 

gemeentelijke basisregistratie 

personen Leiderdorp 2022. 

2. Aan te wijzen van de in bijlage 2 

genoemde beheerfunctionarissen 

BRP 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het is noodzakelijk om de hoofdlijnen van 

het beheer van de Basisregistratie 

personen (Key2Burgerzaken en Portaal 

Burgerzaken) in een regeling vast te 

leggen.  

Daarnaast moeten de in bijlage 2 
genoemde beheerfunctionarissen BRP 
worden aangewezen 

 

      

 4.4 Collegevoorstel : Besluit op het verzoek om planschade als 

bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke 

ordening, ingediend namens de eigenaren 

van Hoofdstraat 203 i.v.m. het 

bestemmingsplan Hoofdstraat Does 

Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. De verzoeker om planschade 

conform het advies van Stichting 

Adviesbureau Onroerende Zaken 

(SAOZ) een tegemoetkoming in 

planschade van € 7.000,- toe te 

kennen, te vermeerderen met de 

wettelijke rente overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 6.5, aanhef 

en onder b, van de Wet ruimtelijke 

ordening. 

2. Het door de indiener van het 

planschadeverzoek op grond van 

artikel 6.4 Wet ruimtelijke 
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ordening betaalde recht van € 

500,- terug te storten. 

3. De verzoeker de redelijkerwijs 

gemaakte kosten van deskundige 

bijstand te vergoeden voor het 

indienen van een zienswijze op het 

concept-rapport en deze, in 

afwijking van het advies van 

Stichting Adviesbureau 

Onroerende Zaken (SAOZ), vast te 

stellen op € 1.361,25 incl. BTW. 

  Publieks- 

samenvatting 

: De eigenaren van Hoofdstraat 203 hebben 

het college verzocht om 

planschadevergoeding vanwege de 

woningbouwontwikkeling op het 

naastgelegen perceel. In het 

planschadeverzoek wordt samengevat 

gesteld dat de woning minder waard is 

geworden door de bouwmogelijkheden uit 

het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat Does’. 

Dat bestemmingsplan maakt op het 

naastgelegen perceel een 

brugwachtershuisje, twee aaneen 

gebouwde woningen en een vrijstaande 

woning mogelijk. Voor de beoordeling van 

het planschadeverzoek heeft de gemeente 

een deskundige partij ingeschakeld. 

Stichting Advisering Onroerende Zaken 

(SAOZ) adviseert het college onafhankelijk 

over de planschadetoekenning. Het advies 

luidt om een tegemoetkoming in 

planschade toe te kennen van € 7.000,- 

vanwege waardevermindering van de 

woning. 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Besluit op het verzoek om planschade als 
bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke 
ordening, namens de eigenaren van 
Hoofdstraat 205 i.v.m. het 
bestemmingsplan Hoofdstraat Does 

 

  Collegebesluit : 1. De aanvraag tot vergoeding van 
planschade ex. artikel 6.1 Wro, 
ingediend namens de eigenaren 
van Hoofdstraat 205, af te wijzen 
middels bijgevoegde brief 
(Bijlage 4) 
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  Publieks- 

samenvatting 

: Namens de eigenaren van Hoofdstraat 205 
is het college verzocht om 
planschadevergoeding vanwege de 
woningbouwontwikkeling op het perceel 
naast 
Hoofdstraat 205. In het planschadeverzoek 
wordt samengevat gesteld dat de woning 
minder waard is geworden door de 
bouwmogelijkheden uit het 
bestemmingsplan 
‘Hoofdstraat Does Leiderdorp’. Dat 
bestemmingsplan maakt een 
brugwachtershuisje, twee 
aaneen gebouwde woningen en een 
vrijstaande woning mogelijk. Voor de 
beoordeling van 
het planschadeverzoek heeft de gemeente 
een deskundige ingeschakeld. Stichting 
Advisering Onroerende Zaken (SAOZ) 
adviseert het college onafhankelijk over de 
planschadetoekenning. Het advies luidt om 
het verzoek af te wijzen vanwege 
voorzienbaarheid (actieve 
risicoaanvaarding). Voorzienbaarheid 
betekent dat degene die 
om planschade verzoekt op het moment 
van aankoop van zijn/haar woning kon 
weten dat er een ontwikkeling zou kunnen 
gaan plaatsvinden waardoor de woning 
mogelijk minder waard wordt. Het risico op 
deze waardevermindering is daarmee 
actief aanvaard. Er bestaat dan geen recht 
op planschadevergoeding. Het college 
besluit het advies van SAOZ 
over te nemen en het planschadeverzoek 
af te wijzen. 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Vaststellen bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitplan Pinksterbloem 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen het 

bestemmingsplan Pinksterbloem 

met planidentificatiecode 

NL.IMRO.0547.BPpinksterbloemR

W-VG01 gewijzigd vast te stellen. 

2. De raad voor te stellen af te zien 

van de vaststelling van een 

exploitatieplan ex. artikel 6.12 

Wro. 

3. De raad voor te stellen de 

beeldkwaliteitsplan vast te stellen 
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als toetsingskader voor redelijke 

eisen van welstand voor dit 

project. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Woningbouwcorporatie Rijnhart Wonen 

wil aan de Pinksterbloem in Leiderdorp 

drie flats vervangen door nieuwbouw. De 

72 bestaande woningen in deze drie flats 

worden gesloopt en er worden 92 sociale 

huurwoningen teruggebouwd. Dit past niet 

in het nu geldende bestemmingsplan. 

Daarom is een nieuw bestemmingsplan 

nodig. 

Het ontwerpbestemmingsplan 

‘Pinksterbloem’ heeft voor 6 weken ter 

inzage gelegen voor het indienen van 

zienswijzen. Er zijn geen zienwijzen 

ontvangen. De raad wordt voorgesteld het 

bestemmingsplan vast te stellen. 

Het ontwerp van de gebouwen is op kleine 

onderdelen gewijzigd. Het bouwvlak in het 

bestemmingsplan is als gevolg daarvan 

aangepast. Daarom moet het 

bestemmingsplan gewijzigd worden 

vastgesteld. 

Aan het college wordt voorgesteld om de 

raad geen exploitatieplan te laten 

vaststellen. De raad kan besluiten dit niet 

te doen omdat er een overeenkomst wordt 

gesloten tussen de gemeente en Rijnhart 

Wonen. 

Om een toetsingskader voor de welstand 
vast te stellen wordt de raad tevens 
voorgesteld de beeldkwaliteitsplan 
(bijlage 2) als toetsingskader voor redelijke 
eisen van welstand vast te stellen. 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Evaluatie cultuurcoach 2022 en toekomst  

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van de evaluatie 
van de cultuurcoach 2022 

2. Geen cultuurcoach aan te stellen 
maar samen met de culturele 
organisatie te bezien wat er nodig 
en haalbaar is (combinatie scenario 
2 en 3). 

3. De bijgevoegde 
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Raadsinformatiebrief en de 
volledige evaluatie te versturen 
naar de Raad 

  Publieks- 

samenvatting 

: Van september 2021 tot september 2022 

heeft de gemeente Leiderdorp een 

cultuurcoach gehad. Zij was in opdracht 

van de gemeente in dienst bij BplusC als 

ZZP-er. Het college heeft de opdracht 

gegeven om de inzet van de cultuurcoach 

te evalueren. 

 

 

 4.8 Collegevoorstel : Gunning verwerken oud papier en karton  

  Collegebesluit : 1. Aangaan van een overeenkomst 
voor het verwerken van oud papier 
en karton afkomstig uit Leiderdorp 
met Renewi Nederland B.V 

 

  Burgemeester 

besluit 

 1. Het verlenen van een volmacht aan 
de manager Fysiek domein ten 
behoeve het aangaan van één 
overeenkomst met Renewi 
Nederland B.V. voor het verwerken 
van oud papier en karton 
afkomstig uit Leiderdorp. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 1 januari 2023 loopt de huidige 
overeenkomst voor het verwerken van oud 
papier en karton afkomstig uit Leiderdorp 
af. Deze overeenkomst kon verlengd 
worden. Vanwege de afstand naar de 
stortlocatie (Den Haag) en de niet 
marktconforme garantieprijs zien wij hier 
vanaf. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude hebben in 
samenwerking met SP71 een aanbesteding 
gedaan voor verwerking  van oud papier en 
karton. Voor deze aanbesteding is het 
gunningscriteria 'laagste prijs' toegepast. 
Na beoordeling van de inschrijvingen is 
gebleken dat Renewi Nederland BV de 
meest voordelige inschrijving heeft 
ingediend.  De overeenkomst gaat 2 januari 
2023 in. 

 

 

 4.9 Collegevoorstel : Crisisnoodopvang vluchtelingen  

  Collegebesluit : 1. De raad te vragen om 

medewerking te verlenen aan het 

verzoek van de Veiligheidsregio 

Hollands Midden voor de 
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verlenging van het opvangen van 

maximaal 100 asielzoekers in 

Elisabethhof 5 tot 1 juli 2023, 

onder dezelfde afspraken als voor 

de periode tot 1 februari 2023 

(bijlage 4) 

2. In te stemmen met het 

bijgevoegde raadsvoorstel (bijlage 

2) en raadsbesluit (bijlage 3). 

  Publieks- 

samenvatting 

: De raad heeft op 26 september ingestemd 
met het dringende verzoek van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden om 
maximaal 100 asielzoekers op te vangen in 
de Power City Church tot 1 februari 2023. 
Met de Veiligheidsregio zijn afspraken over 
de uitgangspunten voor de 
crisisnoodopvang gemaakt. Sinds 17 
oktober worden de vluchtelingen 
opgevangen op de locatie. De opvang 
verloopt over het algemeen goed. Omdat 
de Veiligheidsregio langer is belast is met 
het regelen van de crisisnoodopvang en 
het tijd kost voor het COA om in de regio 
meer duurzame noodopvanglocaties te 
realiseren heeft de veiligheidsregio aan de 
gemeente een verzoek tot verlenging tot 1 
juli 2023 gedaan. Burgemeester en 
wethouders willen graag bijdragen aan een 
respectvolle en menswaardige opvang van 
vluchtelingen in Nederland en vragen 
daarom de raad om tot 1 juli 2023 
medewerking te verlenen aan de 
crisisnoodopvang op de locatie in 
Leiderdorp 

 

 

 4.10 Collegevoorstel : Inhuur Kwaliteitsmedewerker Wmo  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de inhuur van 

een kwaliteitsmedewerker Wmo 

(S. Grevink) voor de periode van 6 

maanden (9 januari 2023 tot 9 juli 

2023), met mogelijkheid tot 2 x 6 

maanden verlengen, voor 

gemiddeld 28 uur per week. 

2. Verlenging van de opdracht is 

uitsluitend mogelijk nadat het 

college daarover opnieuw een 

besluit met een dekking voor het 

vervolg heeft genomen. 
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3. De hiermee samenhangende 

kosten voor de eerste zes maanden 

van € 63.700 in 2023 gedeeltelijk te 

dekken uit Wmo-budget (€ 25.000) 

en gedeeltelijk ten laste te brengen 

van de formatie van team 

Maatschappij (€ 38.700). 

4. De financiële consequenties van dit 

besluit te verwerken in de 1e 

bestuursrapportage 2023. 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Verlenen van volmacht aan de 

manager sociaal domein voor het 

ondertekenen van de 

inhuurovereenkomst en eventuele 

verlenging voor de inhuur van S. 

Grevink. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het is niet gelukt de functie van 
kwaliteitsmedewerker Wmo structureel te 
vervullen. Het is van belang dat deze 
functie op korte termijn wordt vervuld om 
de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 
te borgen. Om die reden willen we 
overgaan tot tijdelijk inhuur van een 
externe kwaliteitsmedewerker. De 
opdracht is voor 6 maanden, met de optie 
tot verlengen met 2 x 6 maanden. De 
omvang van de overeenkomst, inclusief 
verlenging, is boven de €50.000. De 
overeenkomst wordt, zoals formeel vereist 
is, aan het college voorgelegd voor 
akkoord. 

 

 

 4.11 Collegevoorstel : Beleidsregels en financieel besluit 
maatschappelijke ondersteuning  2023 

 

  Collegebesluit : 1. De Beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning (MO) Leiderdorp 

2023 vast te stellen en in te 

stemmen met publicatie zodat 

deze beleidsregels met ingang van 

1 januari 2023 van kracht worden. 

2. Het Financieel besluit 

maatschappelijke ondersteuning 

Leiderdorp 2023 vast te stellen en 

in te stemmen met publicatie 

zodat deze beleidsregels met 

ingang van 1 januari 2023 van 

kracht worden 
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  Publieks- 

samenvatting 

: De Beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning zijn een uitwerking van de 

Verordening maatschappelijke 

ondersteuning. In de beleidsregels worden 

de richtlijnen en bevoegdheden van het 

college uitgewerkt met betrekking tot de 

Wmo-toegangsprocedure en -

afwegingskaders voor 

maatwerkvoorzieningen. Door de 

doordecentralisatie van de 

maatschappelijke zorg en de wijzigingen in 

de maatwerkvoorzieningen naar aanleiding 

van de nieuwe contracten met 

zorgaanbieders zijn wijzigingen in de 

beleidsregels noodzakelijk.  

Als financiële uitwerking van de 

Verordening en de beleidsregels stelt het 

college het Financieel besluit 

maatschappelijke ondersteuning vast. In 

het Financieel besluit maatschappelijke 

ondersteuning (MO) staan de bedragen die 

gelden voor het persoonsgebonden budget 

(pgb) en de eigen bijdragen voor 

maatwerkvoorzieningen Wmo voor 2023. 

Dit jaar zijn ook de tarieven voor het 

collectief vraagafhankelijk vervoer, beter 

bekend als de Regiotaxi, opgenomen. 

De beleidsregels en het financieel besluit 

zijn tot stand gekomen in samenwerking 

met de regiogemeenten. Ook heeft de 

Adviesraad sociaal domein een advies 

uitgebracht over de beleidsregels. Beide 

stukken treden in werking op 1 januari 

2023.  

 

 

 4.12 Collegevoorstel : Monitoringsplicht fietspad 
Munnikkenpolder - Bospolder 

 

  Collegebesluit : 1. Aannemer Gebr. Beentjes 
ontheffen van de monitoringsplicht 
voor 2023 en 2024 voor de 
restzettingen van het fietspad 
Munnikkenpolder - Bospolder. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Bij de aanleg van het fietspad 

Munnikkenpolder - Bospolder is aan de 

aannemer een monitoringsplicht opgelegd 

om tot en met 2024 de restzettingen op 3 
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locaties van het fietspad te meten.  

Deze monitoring heeft voor 2023 en 2024 

geen toegevoegde waarde meer.  

De gemeten zettingen zijn zeer beperkt en 
blijven binnen de restzettingseis uit het 
contract, de oorspronkelijke meetbouten 
zijn verdwenen door vervanging van het 
gemaal waaraan deze gekoppeld waren 
waardoor betrouwbare metingen niet 
meer mogelijk zijn en tot slot is een deel 
van het fietspad inmiddels verlegd, 
waardoor één van de te monitoren locaties 
niet meer bestaat. 

 

 4.13 Collegevoorstel : Mandaat aan Burgemeester en 
Wethouders van Leiden voor de 
uitvoering van taken volgend uit de 
Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse 
regio 

 

  Collegebesluit : 1. Mandaat te verlenen aan het 
college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Leiden per 1 januari 2023 voor het 
uitvoeren van taken op het gebied 
van bedrijfsvoering zoals 
opgenomen in bijlage 1. 

2. De mandaten die verleend zijn aan 
het bestuur van Servicepunt71 in 
te trekken per 1 januari 2023. 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Mandaat te verlenen aan het 
college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Leiden voor het uitvoeren van 
taken op het gebied van 
bedrijfsvoering waar het de 
bevoegdheden van de 
burgemeester betreft zoals 
opgenomen in bijlage 1. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Per 1 januari 2023, na de opheffing van 

Servicepunt71, wordt de uitvoering van de 

bedrijfvoeringstaken belegd bij de 

gemeente Leiden. Voor de uitvoering van 

deze taken wordt mandaat verleend aan 

het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Leiden. 
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 4.14 Collegevoorstel : Ondertekening 
Dienstverleningsovereenkomst 
Bedrijfsvoeringstaken Leiderdorp en 
Leiden 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de wijzigingen 
in de Dienstverlenings-
overeenkomst 
Bedrijfsvoeringstaken Leiderdorp 
en Leiden. 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Volmacht te verlenen aan 
wethouder Binnendijk voor het 
ondertekenen van de DVO op 22 
december 2022, conform 
bijgevoegde volmacht. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 15 maart 2022 heeft het college het 

besluit genomen tot het aangaan van de 

Dienstverleningsovereenkomst 

Bedrijfsvoeringstaken Leiderdorp en 

Leiden. De ondertekening van de DVO 

vindt plaats op 22 december 2022. 

Hiervoor is de DVO op 1 punt gewijzigd, 

waarvoor het college opnieuw dient in te 

stemmen met deze DVO.  

 

 

 4.15 Collegevoorstel : Vaststelling overeenkomsten Stichting 
leergeld, Jeugdfonds- en 
Volwassenenfonds Sport en cultuur 

 

  Collegebesluit : 1. In aanvulling op het op 6 december 

vastgestelde Extra 

ondersteuningsplan 2023 de 

volgende punten vast te stellen: 

a. De bijdrage aan Stichting 

Leergeld Leiden e.o. voor 2023 te 

verhogen naar € 95.000 (exclusief 

verrekening van het overschot van 

€ 20.000 over 2021); 

b. Daartoe de overeenkomst met 

Stichting Leergeld Leiden e.o. voor 

2023 vast te stellen door middel 

van een enkelvoudige 

onderhandse gunning; 

c. De bijdrage aan het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur voor 2023 te 

verhogen naar € 48.085; 

d. Daartoe de overeenkomst met 

het Jeugdfonds Sport en cultuur 

voor 2023 vast te stellen. 

2. Ten behoeve van de vaststelling 
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van de overeenkomst met Stichting 

Leergeld af te wijken van het 

regionale inkoopbeleid. 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Wethouder H. Romeijn volmacht te 

verlenen namens de gemeente de 

Samenwerkingsovereenkomsten 

met Stichting Leergeld Leiden e.o. 

en  het Jeugdfonds sport en cultuur 

2023 te tekenen 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 6 december 2022 stelde het college het 

Extra ondersteuningsplan bij armoede vast,  

om huishoudens in armoede in 2023 extra 

te ondersteunen. Het gaat zowel om een 

tijdelijke uitbreiding van de doelgroep, als 

het beschikbaar stellen van extra middelen. 

De wijzigingen zijn opgenomen in de 

overeenkomsten met het Jeugdfonds sport 

en cultuur en Stichting Leergeld, die het 

college op 20 december vaststelde. 

 

      

 4.16 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag GGD aanvullende 
diensten 2023 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidieaanvraag van GGD Hollands 
Midden van totaal € 217.297,- toe te 
kennen voor het leveren van de 
volgende preventieve aanvullende 
diensten voor 2023:  

a. Stevig Ouderschap Prenataal 
trajecten 

b. Stevig Ouderschap trajecten 

c. Groepsvoorlichting 

d. CJG Cursusbureau  

e. Pedagogisch adviseur 

f. Flexibel budget 

g. Preventieve logopedische zorg 

h. CJG dienstverlening 

i. Weerbaarheidstrainingen 

j. VVE inzet 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Hecht GGD Hollands Midden (GGD HM) 
voert de jeugdgezondheidszorg (0-4 en 4-
19 jaar) uit voor de gemeenten in de regio 
Hollands Midden. Naast de wettelijke 
taken neemt de gemeente Leiderdorp 
aanvullende preventieve diensten af. De 
GGD HM geeft hiermee uitvoering aan 
doelen uit de Sociale Agenda en de 
beleidsnota ‘Samen Sterk voor de 
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Toekomst van de Jeugd(hulp)’. Het college 
wordt geadviseerd voor 2023 een subsidie 
toe te kennen ter hoogte van € 217.297,-. 

      

 4.17 Collegevoorstel : Subsidieverlening Vluchtelingenwerk 2023  

  Collegebesluit : 1. Aan Stichting VluchtelingenWerk 
Nederland voor 2023 een subsidie 
toe te kennen van € 12.394,- voor 
het bieden van juridische 
begeleiding. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 24 augustus 2022 heeft stichting 
VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland 
een subsidieaanvraag voor 2023 ingediend 
voor het bieden van juridische begeleiding 
aan statushouders. Het is wenselijk dat 
deze specialistische ondersteuning aan 
statushouders door Stichting 
Vluchtelingenwerk wordt voortgezet. Het 
college wordt dan ook geadviseerd om te 
besluiten een subsidie toe te kennen voor 
het bieden van juridische begeleiding aan 
statushouders. 

 

      

 4.18 Collegevoorstel : Subsidie Wijk GGZ'er 2023  

  Collegebesluit : 1. Een subsidie voor de wijk-ggz'er in 
Leiderdorp toe te kennen aan GGZ 
Rivierduinen voor gemiddeld 3,5 uur 
per week à €20.684,30 in 2023 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Sinds 1 januari 2019 kennen we de wijk-
ggz’er in Leiderdorp als een belangrijk 
onderdeel van de zorg- en veiligheidsketen. 
Als voorbereiding op de decentralisatie van 
de maatschappelijke zorg is per 1 april 
2022 een wijk-ggz’er in alle gemeenten van 
de Leidse Regio ingezet. Per 1 januari 2023 
loopt deze inzet op Leidse Regio niveau 
door inclusief de financiering daarvan. Om 
er voor te zorgen dat er voldoende uren 
beschikbaar blijven voor de inzet van de 
wijk-ggz’er in Leiderdorp besluit het college 
van B&W om – aanvullend aan de subsidie 
vanuit de Leidse Regio – een subsidie voor 
de inzet van de wijk-ggz’er in Leiderdorp 
beschikbaar te stellen aan GGZ 
Rivierduinen. 

 

      

 4.19 Collegevoorstel : Vaststelling subsidie 2021 MEE Zuid 

Holland Noord Integrale 
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vroeghulp/onafhankelijke 

cliëntondersteuner 

  Collegebesluit : 1. De voorlopig toegekende subsidie aan 
de stichting MEE Zuid-Holland Noord 
voor de uitvoering van de coördinatie 
van integrale vroeghulp en 
onafhankelijke cliëntondersteuning in 
2021 definitief vast te stellen op 
€ 8.450,-. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Stichting MEE Zuid-Holland Noord voert in 
Leiderdorp een tweetal taken uit: de 
coördinatie van Integrale vroeghulp (IVH) 
en het bieden van onafhankelijk 
cliëntondersteuning. Aan de hand van de 
jaarverantwoording 2021 en het financieel 
verslag 2021 is getoetst of de subsidie is 
besteed aan de in de beschikking 
opgenomen doelen. Hieruit is gebleken dat 
de stichting de voorlopig beschikte subsidie 
rechtmatig heeft besteed. Geadviseerd 
wordt daarom om de subsidie definitie vast 
te stellen conform de in de beschikkingen 
genoemde bedragen. 

 

      

 4.20 Collegevoorstel : Subsidievaststelling 2021 

Onderwijskansen PROO Tutoring in 

groepsverband PWA 

 

  Collegebesluit : 1. De aangevraagde subsidie van 
€ 11.200,- die is verstrekt aan 
PROOLeiden-Leiderdorp voor de inzet 
van tutoring in groepsverband (project 
Taaltoppers) voor het jaar 2021 
definitief vast te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van het uitvoeringsbeleid 
Onderwijskansen Leiderdorp heeft 
PROOLeiden-Leiderdorp in samenwerking 
met SCOL voor schooljaar 2021-2022 een 
subsidie ontvangen voor tutoring in 
groepsverband. Op grond van de Algemene 
Subsidieverordening Leiderdorp 2014 (ASV 
2014) heeft PROOLeiden-Leiderdorp met 
een inhoudelijk en financieel verslag 
verantwoording afgelegd over de 
besteding van het voorlopig beschikte 
bedrag van € 11.200,-. Uit het verslag blijkt 
dat de bedoelde inzet heeft 
plaatsgevonden en de subsidie in zijn 
geheel is gebruikt. Het college wordt 
daarom geadviseerd de subsidie voor 2021 
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definitief vast te stellen op € 11.200,-. 
      

 4.21 Collegevoorstel : Afwijzen subsidieaanvraag 
Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) 
renovatie voortuin 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidieaanvraag van Stichting 
Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) 
van €6.140,- ten behoeve van het 
renoveren van de voortuin van het 
pand aan de Berkenkade 7, af te 
wijzen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp 
heeft op 31 oktober 2022 een 
subsidieaanvraag gedaan van € 6.140,- ten 
behoeve van het renoveren van de 
voortuin van het pand aan de Berkenkade 
7. Besloten is de subsidieaanvraag af te 
wijzen op grond van artikel 8 van de 
Algemene Subsidieverordening 2014. 

 

      

 4.22 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag herontwikkeling 
Pinksterbloem 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het indienen van de 

subsidieaanvraag 

woningbouwversnelling Holland 

Rijnland bij de Provincie Zuid-Holland 

voor de nieuwbouw van 92 duurzame 

sociale huurwoningen aan de 

Pinksterbloem. 

2. In te stemmen met het mandateren 

van H. (Hubrecht) van der Marel (Jr. 

projectleider) voor het indienen van de 

subsidieaanvraag bij de Provincie Zuid-

Holland. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gemeenten in de regio Holland Rijnland 

(Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 

Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, 

Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude) 

kunnen een aanvraag indienen voor een 

bijdrage uit de subsidieregeling sociale 

woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-

Holland. Het doel van de regeling is om 

versnelling te stimuleren van de bouw van 

sociale huurwoningen in de regio Holland 

Rijnland. 
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 4.23 Collegevoorstel : Toekennen aanvullende subsidie 2022 en 

subsidie 2023 MEE 
 

  Collegebesluit : 1. Stichting MEE Zuid-Holland Noord een 
aanvullende bijdrage van €9.753,75 toe 
te kennen voor de extra inzet van 
onafhankelijke cliëntondersteuning in 
2022. 

2. Stichting MEE Zuid-Holland Noord een 
aanvullende bijdrage van €176,96 toe 
te kennen voor de extra loonkosten in 
2022. 

3. Stichting MEE Zuid-Holland Noord een 
bijdrage van €12.080,00 toe te kennen 
voor de inzet van onafhankelijke 
cliëntondersteuning in 2023. 

4. Stichting MEE Zuid-Holland Noord een 
bijdrage van €3.057,75 toe te kennen 
voor de inzet van de coördinatie van 
integrale vroeghulp in 2023. 

5. Stichting MEE Zuid-Holland Noord een 
bijdrage van €6.000,00 toe kennen 
voor de uitvoering van 3 diagnostische 
onderzoeken in 2023. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Stichting MEE Zuid-Holland Noord geeft 
voor de gemeente Leiderdorp uitvoering 
aan de onafhankelijke clientondersteuning 
en coördineert de Integrale Vroeghulp 
(IHV). Daarnaast heeft Stichting MEE 
voorgesteld om voortaan 
psychodiagnostische onderzoeken uit te 
voeren voor de gemeente Leiderdorp. Voor 
de uitvoering van alle drie de taken heeft 
stichting MEE voor het jaar 2023 een 
subsidie aangevraagd van in totaal 
€25.137,75. Daarnaast heeft Stichting MEE 
voor 2022 twee aanvullende 
subsidieaanvragen ingediend: voor de inzet 
van extra onafhankelijke 
cliëntondersteuning à €9.753,75 en voor 
extra loonkosten à €176,96. Het college 
van B&W besluit om voor 2022 een 
aanvullende subsidie van €9.753,75 voor 
de inzet van onafhankelijke 
cliëntondersteuning en een aanvullende 
subsidie van €176,96 ter compensatie van 
de extra loonkosten toe te kennen aan 
Stichting MEE. Daarnaast besluit het 
college van B&W om voor 2023 een 
subsidie van €21.137,75 toe te kennen aan 
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Stichting MEE voor de uitvoering van de 
onafhankelijke clientondersteuning, de 
coördinatie van de Integrale Vroeghulp 
(IHV) en uitvoeren van 3 diagnostische 
onderzoeken. 

      

 4.24 Collegevoorstel : Exploitatieovereenkomst herontwikkeling 
locatie Pinksterbloem 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het aangaan 
van de exploitatieovereenkomst 
(bijlage 1) voor de bouw van 92 
sociale huurwoningen inclusief de 
herinrichting van het gebied aan de 
Pinksterbloem te Leiderdorp. 

2. Op grond van artikel 55, eerste lid, 
van de Gemeentewet jo. artikel 
5.1, tweede lid, onderdeel b, van 
de Wet open overheid tot de 
oplevering van de inrichting van 
het openbaar gebied 
geheimhouding op te leggen aan: 
• de uitgaven die vermeld staan in 
de paragraaf financiën op pagina 3 
van het collegeadvies, 
• de bedragen genoemd in artikel 
9.5. van bijlage 1, de 
exploitatieovereenkomst 
• de bedragen genoemd in de 
omschrijving demarcatie woonrijp 
maken nieuwe inrichting (bijlage 
7). 

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. Besluit volmacht te verstrekken tot 
het ondertekenen van de 
exploitatieovereenkomst inzake de 
herontwikkeling van 
appartementencomplexen aan de 
Pinksterbloem te Leiderdorp aan 
wethouder B. Vastenhoud 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Rijnhart Wonen en de gemeente werken 

samen aan de herontwikkeling van drie 

appartementencomplexen en de 

buitenruimte aan de Pinksterbloem. 

Momenteel zijn er 72 sociale 

huurwoningen aanwezig. Deze woningen 

worden gesloopt en er worden 92 

duurzame sociale huurwoningen 

teruggebouwd. Als gevolg van de sloop en 

nieuwbouw moet ook de buitenruimte 

worden heringericht. 
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In de exploitatieovereenkomst maken de 

gemeente en Rijnhart Wonen afspraken 

over de juridische kaders, financiën en de 

verdere samenwerking. Zonder een 

exploitatieovereenkomst is de ontwikkeling 

van de 92 sociale huurwoningen niet 

mogelijk. Daarom heeft het college 

ingestemd met het ondertekenen van de 

exploitatieovereenkomst. De verwachting 

is dat de bouw van de 92 sociale 

huurwoningen nog in 2023 kan gaan 

starten.  

 
 
 

5  Sluiting 
 

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

    


