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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 10-01-2023 
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 20 december 2022 
De openbare besluitenlijsten dd 20-12-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 2 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsinformatiebrief ontwikkelingen 
JeugdzorgPlus 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo “Raadsinformatiebrief 
ontwikkelingen JeugdzorgPlus 
Voor kennisgeving aangenomen” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsinformatiebrief ontwikkelingen 
(regionale) Jeugdhulp 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo “Raadsinformatiebrief 
ontwikkelingen (regionale) Jeugdhulp” 

 

 

 3.4 Collegememo : Voorleggen Kaderbrief 2024 Hecht 
aan gemeenteraad 

 

    Het college heeft kennis genomen van  
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de memo “Voorleggen Kaderbrief 
2024 Hecht aan gemeenteraad” 

      

 3.5 Collegememo : Uitvoering boomveiligheidscontrole 
(BVC) en maatregelen 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo “Uitvoering 
boomveiligheidscontrole (BVC) en 
maatregelen” 

 

 
 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Collegememo opvolging heidag 
Baanderij onder geheimhouding 

 

  Collegebesluit : Voor kennisgeving aangenomen  

   

 4.2 Collegevoorstel : Informatieverstrekking Baanderij aan 

raad inclusief bekrachtiging 

geheimhouding fin. stukken 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met aan de raad 
ter kennisgeving verstrekken 
van (financiële) informatie en 
stukken over de transformatie 
van de Baanderij via bijgaande 
collegebrief en bijlagen.  

2. Op grond van artikel 25, tweede 
lid, van de Gemeentewet jo. 
artikel 5.1, tweede lid, 
onderdeel b, van de Wet open 
overheid voor onbepaalde tijd 
geheimhouding op te leggen 
aan het concept Financieel 
Kader Baanderij, oktober 2022 
en de Rapportage Waterpas, 
civieltechnische 
kostencalculatie ingrepen 
Baanderij, d.d. 25 juli 2022 
(bijlage 1 en 2 bij collegebrief 
met kenmerk 
Z/22/139213/301073) in 
verband met de financiële en 
economische belangen van de 
gemeente. 

3. De raad voor te stellen met 
toepassing van artikel 25, derde 
lid, van de Gemeentewet de in 
verband met de financiële en 
economische belangen van de 
gemeente voor onbepaalde tijd 
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aan het concept Financieel 
Kader Baanderij, oktober 2022 
en de Rapportage Waterpas, 
civieltechnische 
kostencalculatie ingrepen 
Baanderij, d.d. 25 juli 2022 
(bijlage 1 en 2 bij collegebrief 
met kenmerk 
Z/22/139213/301073) 
opgelegde geheimhouding te 
bekrachtigen via raadsvoorstel 
Z/22/139213/301079 

  Burgemeester 
besluit 

: 1. Wethouder Vastenhoud te 
mandateren tot eventuele 
benodigde aanpassingen in de 
collegebrief. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De raad heeft het college gevraagd om 
naar aanleiding van de besloten 
raadsinformatieavond over de 
Baanderij aanvullende (financiële) 
informatie ter kennisname onder 
geheimhouding te ontvangen. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Aanvraag voor financiële middelen 
(compensatie energiekosten) voor 
steun aan Leiderdorpse organisaties 
(die aandacht hebben voor het 
bevorderen van activiteiten voor 
inwoners zonder winstoogmerk) in de 
branche van sport, kunst & cultuur. 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
voorstel aan de raad om € 
300.000 uit de 
behoedzaamheidsreserve te 
reserveren voor een tijdelijke 
subsidieregeling bestemd voor 
Leiderdorpse maatschappelijke 
organisaties (die aandacht 
hebben voor het bevorderen 
van activiteiten voor inwoners 
zonder winstoogmerk) in nood 
door hoge energiekosten 
binnen de branche sport, kunst, 
cultuur en recreatie. 

2. De raad voor te stellen om in te 
stemmen met het besluit van 
het college om van het te 
reserveren bedrag maximaal € 
100.000,- als subsidie te 
verlenen aan Alecto voor 
aanschaf van LED verlichting op 
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alle sportvelden, onder 
voorwaarde van nader 
onderzoek naar 
toekomstbestendigheid van de 
vereniging. 

3. Akkoord te gaan met 
verzending van het bijgevoegde 
raadsvoorstel en raadsbesluit 
naar de raad. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Budget reserveren voor een tijdelijke 
(nood)subsidieregeling voor 
maatschappelijke organisaties (die 
aandacht hebben voor het bevorderen 
van activiteiten voor inwoners zonder 
winstoogmerk) uit Leiderdorp binnen 
de branche sport, kunst, cultuur en 
recreatie die door de hoge 
energietarieven niet meer aan hun 
financiële verplichtingen op het gebied 
van de energiekosten kunnen voldoen. 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Dienstverleningsovereenkomst 
Jeugdhulp 2023 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 

Dienstverleningsovereenkomst 

Jeugdhulp 2023. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gemeenten zijn wettelijk verplicht om 

passende jeugdhulp in te kopen voor 

haar jeugdige inwoners. In de regio 

Holland Rijnland zijn bij de uitvoering 

van de Jeugdhulp drie sub-regio’s 

betrokken. Deze drie subregio’s kiezen 

ervoor om samen verantwoordelijk te 

zijn voor een evenwichtig 

zorglandschap in de gehele regio.  

In het najaar van 2021 heeft de raad 

ingestemd met de oprichting van de 

Gemeenschappelijke Regeling 

ServiceOrganisatie Zorg (SOZ).  

Op grond van de Gemeenschappelijke 

Regeling Serviceorganisatie Zorg 

Holland Rijnland en het 

Samenwerkingshandvest Governance 

Jeugdhulp Holland Rijnland voert de 

SOZ taken voor de samenwerkende 

gemeenten uit. Gemeenten en SOZ 
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willen de afspraken over 

dienstverlening vastleggen in een 

dienstverleningsovereenkomst (DVO). 

 

 4.5 Collegevoorstel : Gunningsbesluit Projectleider inkoop 
energie 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
gunningsbesluit aan Climex 
voor het binnen het 
samenwerkingsverband Leiden 
en regiogemeenten aanstellen 
van een Projectleider 
energieprojectbegeleiding 
elektriciteit en gas, impliciet 
aanbestedingsadviseur voor de 
levering van gas en elektriciteit 
voor de periode na 2024. 

 

  Burgemeester 
besluit 

: 1. Volmacht te verlenen aan 
senior medewerker Beheer 
Vastgoed  tot het ondertekenen 
van relevante stukken 
aangaande deze gunning. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 28 september 2022 is een 

aanbestedingstraject gestart voor het 

aanstellen van een Projectleider 

energieprojectbegeleiding elektriciteit 

en gas impliciet 

aanbestedingsadviseur voor de levering 

van gas en elektriciteit voor de periode 

na 2024. 

Op 17 november heeft de voorgenomen 

gunning plaatsgevonden, hier zijn geen 

bezwaren op ingediend.  

Uw college wordt verzocht om in te 

stemmen met het in de beslispunten 

genoemde. 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar aangaande 
individueel vervoer budget - hoort bij 
Z/22/136269 

 

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift gericht 
tegen de hoogte van het budget 
voor individueel vervoer 
ongegrond verklaren. 

 

  Publieks- : Belanghebbende heeft individueel 
vervoer aangevraagd vanuit de Wmo 
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samenvatting 2015 waarop positief is besloten. Echter 
kan belanghebbende zich niet vinden in 
de hoogte van het (leeftijdsconforme) 
budget zoals vastgesteld op basis van 
het financieel besluit maatschappelijke 
ondersteuning 2022. 

 

5  SLUITING 
 

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

    

 


