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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 17-1-2023 
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  10 januari 2023 
De openbare besluitenlijsten dd 10-1-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 3 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Beantwoording raadsvragen 
minimabeleid bij schoolkosten (D66) 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de memo “Beantwoording 
raadsvragen minimabeleid bij 
schoolkosten (D66)” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Reacties adviesraad SD advies 
beleidsregels MO 2023 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de memo “Reacties adviesraad SD 
advies beleidsregels MO 2023” 

 

 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Financiering Alliander door de Staat  
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  Collegebesluit : 1. Besluit tot het voornemen om 

in te stemmen met het 

Afsprakenkader 

Kapitaalbehoefte Regionale 

Netwerkbedrijven 

(Afsprakenkader). 

2. Bijgaande raadsbrief, waarin de 

gemeenteraad wordt verzocht 

haar wensen en bedenkingen 

kenbaar te maken over het 

voorgenomen besluit om in te 

stemmen met het 

Afsprakenkader, vast te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De regionale netwerkbedrijven zullen 
de komende jaren fors moeten 
investeren In de uitbreiding en 
verzwaring van het elektriciteitsnet om 
de klimaatdoelen te halen en 
economische groei te faciliteren. Voor 
de financiering is een solide 
kredietwaardigheid met voldoende 
eigen vermogen van groot belang. De 
gezamenlijke aandeelhouders van 
Alliander hebben om die reden in 2021 
een reverse converteerbare hybride 
obligatielening verstrekt van € 600 
miljoen. De verder oplopende 
kapitaalbehoefte vergt in de toekomst 
mogelijk additioneel eigen vermogen. 
Het aantrekken van extra eigen 
vermogen kan in de vorm van een 
kapitaalstorting door de Staat waarmee 
de Staat mede aandeelhouder wordt 
van Alliander. Tussen de Staat en de 
netwerkbedrijven Alliander, Enexis en 
Stedin zijn afspraken gemaakt over de 
voorwaarden waaronder een 
kapitaalstorting en daarmee 
aandeelhouderschap door de Staat in 
de toekomst mogelijk wordt. Die 
voorwaarden zijn vastgelegd in het 
Afsprakenkader. 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Vestiging zakelijk recht van opstal ten 

behoeve riolering Tuinstraat nabij 

Doeswerf 2.3.4. 

 

  Collegebesluit : 1. Vestiging zakelijk recht van 
opstal ten behoeve 
hemelwaterafvoer Hoek 
Doeslaan/ Tuinstraat 
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  Publieks- 

samenvatting 

: In verband met de herinrichting 

Doeskwartier Oranjewijk is het 

noodzakelijk op de hoek Doeslaan met 

Tuinstraat ten behoeve van de aanleg 

van het hemelwaterriool een 

uitstroomopening te realiseren. In 

overleg met de bewoners , eigenaren 

van de Doeswerf, is afgesproken dat de 

gemeente deze hier mag realiseren. Het 

zorgt ook voor extra doorstroming in de 

doodlopende aftakking van de Does. Er 

liggen nu stelconplaten, deze moeten 

verwijderd worden, de riolering moet 

worden aangelegd en daarna wordt een 

verharding aangebracht die past bij het 

karakter van de Doeslaan. 

Het betreft het vestigen van een zakelijk 

recht van opstal ter grootte van ca. 15 

m2 op het perceel sectie B, nr. 2464 

zoals aangegeven op de tekening d.d.23 

aug 2022 met het kenmerk 21-033-02-

TEK-DT-01. 

Omdat deze besluitvorming niet aan de 

afdeling is gemandateerd wordt u dit 

voorstel ter besluitvorming voorgelegd. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Beantwoording principeverzoek 
zonnepanelen polder Achthoven 

 

  Collegebesluit : 1. Geen medewerking toe te 

zeggen aan de ontwikkeling van 

zonnepanelen in de polder 

Achthoven. 

2. Initiatiefnemer het antwoord 

op het principeverzoek te 

sturen met bijgevoegde 

antwoordbrief 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Ontwikkelaar van zonnevelden, Kronos, 

heeft een schetsplan gestuurd met 

toelichting voor een groot veld met 

zonnepanelen ‘een zonnepark’ van 

bijna 16 hectare groot, achter 

bedrijventerrein Lage Zijde. Deze 

zonnepanelen zullen volgens aanvrager 

in de elektriciteitsbehoefte van circa 

30% van de huishoudens in Leiderdorp 
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kunnen voorzien.  

Het initiatief ligt buiten het zoekgebied 

van de Regionale Energie Strategie (RES 

1.0). Daarnaast ligt het plan in 

Weidevogelgebied en in beschermd 

buitengebied. De provincie Zuid Holland 

geeft aan geen mogelijkheid te zien 

voor het ontwikkelen van een 

‘zonnepark’ op deze locatie. Dit 

betekent dat de gemeente geen 

planologische procedure kan voeren, 

omdat de provincie niet zal meewerken 

aan een activiteit die in strijd is met 

provinciaal beleid. 

Het college wordt voorgesteld geen 
medewerking te verlenen aan de 
gevraagde  aanpassing van het 
bestemmingsplan. De gemeente vindt 
dit plan toch interessant; de bijdrage 
aan het energieneutraal worden van 
Leiderdorp, de genoemde koppelkansen 
en het bevorderen van de biodiversiteit 
bijvoorbeeld en de coöperatieve 
gedachte. De gemeente gaat in gesprek 
met de provincie om te kijken wat wel 
mogelijk is om de doelstellingen uit de 
RES voor het opwekken van stroom 
door o.a. zon een plek te kunnen geven. 
Hierbij wordt aan de initiatiefnemer de 
toezegging gedaan dat de gemeente 
samen met de provincie beoordeelt of 
het zoekgebied zon in de RES 2.0 
aangepast kan worden, zodat een 
initiatief in een andere vorm misschien 
toch mogelijk gemaakt kan worden. 

 

 4.4 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
afwijzing van de éénmalige 
energietoeslag 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren ongegrond te 
verklaren en het bestreden 
besluit van 13 oktober 2022 in 
stand te laten. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Een aanvraag voor de éénmalige 

energietoeslag is afgewezen. Hiertegen 

is een bezwaarschrift ingediend. 
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 4.5 Collegevoorstel : Subsidieregeling aanpak 
energiearmoede Leiderdorp 2023-2024 

 

  Collegebesluit : 1. De bijgevoegde Subsidieregeling 
Energiebesparing in Goederen en 
Diensten (SEGD) Leiderdorp 2023-
2024 vast te stellen. 

2. De medewerker belast met de 
uitvoering van de Subsidieregeling 
energiebesparing in goederen en 
diensten (SEGD) Leiderdorp 2023-
2024 te mandateren tot het 
wijzigen van de lijst van toegestane 
maatregelen zoals opgenomen in de 
regeling, indien blijkt dat de andere 
energiebesparende maatregelen 
ook mogen worden toegekend 
binnen de subsidie. 

3. De bijgevoegde brief vast te stellen 
en te verzenden naar de raad. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college stelt de subsidieregeling 

vast voor energiebesparing in goederen 

en diensten (SEGD). Hiermee kan de 

gemeente inwoners met een 

bescheiden inkomen helpen de 

energierekening blijvend omlaag te 

brengen. Dit wordt gedaan door het 

beschikbaar stellen en installeren van 

energiebesparende maatregelen. Zoals 

radiatorfolie, een waterbesparende 

douchekop of (korting op) een 

energiezuinige koelkast. Het is de 

bedoeling dat mensen worden ontzorgd 

door de energiehulp, een door de 

gemeente aangestelde klusser die ook 

van deur tot deur gaat. We kiezen 

daarmee voor een proactieve 

benadering waarbij we ook bij 

woningen aanbellen. Het is voor 

inwoners die vallen onder deze 

doelgroep tijdens de doorlooptijd van 

de regeling altijd mogelijk om zich bij de 

gemeente te melden.  

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Benoeming nieuwe leden adviesraad 
sociaal domein 2023 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de benoeming 

van mevrouw Voerman en 

meneer van Zandwijk met 
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ingang van 1 januari 2023 tot lid 

van de adviesraad sociaal 

domein Leiderdorp. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Sinds 2019 heeft de gemeente 

Leiderdorp een adviesraad sociaal 

domein. Zij adviseren het college ten 

aanzien van het beleid in het sociaal 

domein. Na het vertrek van enkele 

leden vorig jaar zijn twee nieuwe leden 

geworven. Mevrouw Voerman en 

meneer van Zandwijk worden 

voorgedragen als nieuw leden. 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Addendum indexering 2023, 
maatwerkbudget, vergoeding 
begeleiding gedupeerden 
kinderopvang 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met toekennen 

normbedragen voor begeleiding 

gedupeerden 

kinderopvangtoeslagaffaire in 

Leiderdorp aan Incluzio. 

2. Bijgaand addendum inzake 

indexering 2023, overheveling 

maatwerkbudget en vergoeding 

gedupeerden 

kinderopvangtoeslagaffaire vast 

te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college heeft ingestemd met het 
addendum inzake indexering 2023, 
overheveling maatwerkbudget en 
vergoeding gedupeerden 
kinderopvangtoeslagaffaire bij de 
opdracht Samen Leiderdorp die Incluzio 
Leiderdorp uitvoert. Op basis van dit 
addendum wordt op het jaarlijks 
lumpsumbudget per 1 januari 2023 een 
indexering van 2,0 % toegepast. De 
huidige CAO Welzijn loopt tot 1 juli 
2023. Wanneer de nieuwe CAO Welzijn 
bekend is, wordt tussen de gemeente 
en Incluzio verder gesproken over de 
gevolgen van de cao-loonstijging voor 
de indexering voor het tweede deel van 
2023. Het maatwerkbudget 
minimabeleid gaat over naar de 
Stichting Uitvoering Maatwerkbudget. 
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De professionals bij Incluzio Leiderdorp 
kunnen volgens de huidige werkwijze 
gebruik blijven maken van het 
maatwerkbudget wanneer zij oordelen 
dat dat nodig is. Incluzio levert jaarlijks 
een verantwoording aan bij de 
gemeente voor vergoeding voor de 
activiteiten die zij heeft uitgevoerd voor 
gedupeerden van de 
kinderopvangtoeslagaffaire in 
Leiderdorp. 

 

5  SLUITING 
 

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

    

 


