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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 21-2-2023 
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  14 februari 2023 
De openbare besluitenlijsten dd 14-2-2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 8 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar tegen het 
verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het kappen 
van 23 lindes en 1 berk aan de 
Acacialaan. 

 

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift niet 
ontvankelijk te verklaren en het 
bestreden besluit van 8 
december 2022 in stand te 
laten. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente heeft een bezwaarschrift 

ontvangen tegen een verleende 

vergunning voor het kappen van 23 

lindes en 1 berk aan de AcaciaIaan in 

Leiderdorp. Het bezwaarschrift is 
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beoordeeld. Hierbij is gebleken dat het 

bezwaarschrift te laat is ingediend. In 

lijn met de Algemene wet bestuursrecht 

wordt het bezwaarschrift niet 

ontvankelijk verklaard. 

 
   

 4.2 Collegevoorstel : Intrekken aanwezigheidsvergunning 

kansspelautomaten La place / GR8 

Hotels 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 
intrekking van een verleende 
aanwezigheidsvergunning van 2 
kansspelautomaten bij La Place 
/ GR8 Hotels te Leiderdorp 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 20 september 2022 heeft het college 
een aanwezigheidsvergunning voor 
twee kansspelautomaten verleend aan 
GR8 Restaurants BV. GR8 Restaurant 
exploiteert het La Place restaurant aan 
de Persant Snoepweg 2, te Leiderdorp.  
De aanwezige kansspelautomaten 
werden door Wolds of Fun Play the 
game/ Contradiction B.V. in het La Place 
restaurant geëxploiteerd. Op 21 
november 2022, heeft de 
kansspelautoriteit naar aanleiding van 
een integriteitsbeoordeling de 
exploitatievergunning van Wolds of Fun 
Play the game/ Contradiction B.V 
ingetrokken. Derhalve zijn wij als 
gemeente verplicht om tevens de 
verleende aanwezigheidsvergunning in 
te trekken. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Vaststellen Bouwstenennotitie 
omgevingsvisie Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad voor te 
stellen de bouwstenennotitie 
omgevingsvisie Leiderdorp vast 
te stellen; 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De bouwstenennotitie levert input en 

bouwstenen voor de omgevingsvisie die 

voor Leiderdorp zal worden opgesteld 

voor de komende jaren. In de 

omgevingsvisie legt de gemeente haar 

ambities en beleidsdoelen voor de 

fysieke leefomgeving voor de lange 

termijn vast. Het voorliggende 
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document beschrijft de relevante 

hoofdlijnen van het huidige beleid en de 

verzamelde input op basis van de 

bijeenkomsten die zijn gehouden 

met ketenpartners en met inwoners. Op 

basis van de bouwstenen en 

bespreekpunten wordt voorgesteld om 

de omgevingsvisie in de vervolgfase 

nader uit te werken aan de hand van de 

volgende hoofdopgave en 5 

kernopgaven: 

Hoofdopgave: Zorgen voor brede 

welvaart 

• Bodem als Basis 

• Woningbouw als vliegwiel 

• Gestaag gezonder, groener en 

veiliger 

• Bereikbaar en compleet blijven 

Toekomstbestendige energie en 
grondstoffen 

 

 4.4 Collegevoorstel : Raadsbrief parkeren  

  Collegebesluit : 1. akkoord te gaan met 
bijgevoegde raadsbrief 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Eind vorig jaar is in het forum de 

beleidsnota Parkeren behandeld. Het 

forum achtte het stuk toen niet rijp 

voor besluitvorming, maar riep wel op 

om de bestaande en geconstateerde 

problemen (voornamelijk Hofje van 

Holtland en Zijlkwartier) op te lossen en 

de Raad hierover voor maart te 

informeren.  

Met bijgevoegde raadsbrief komt het 

college haar toezegging na. 

 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Normenkader 2022 en 2023  

  Collegebesluit : 1. Het geactualiseerde 

normenkader 
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accountantscontrole 2022 vast 

te stellen en ter besluitvorming 

voor te leggen aan de raad. 

2. Het normenkader voor de 

rechtmatigheidsverantwoording 

2023 vast te stellen en ter 

besluitvorming voor te leggen 

aan de raad. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het normenkader voor de 

accountantscontrole bevat het 

overzicht van de externe en interne 

wet- en regelgeving als normstelling 

voor de financiële 

rechtmatigheidscontrole. Omdat de 

wet- en regelgeving continu verandert, 

dient dit overzicht jaarlijks aan te 

worden geactualiseerd.  

 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : BKR-registratie verwijderen 6 maanden 
na afloop schuldregelingstraject 

 

  Collegebesluit : 1. De BKR-registratie 6 maanden 
na afronding van het 
schuldregelingstraject te 
verwijderen bij Bureau Krediet 
Registratie. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten om na een 
afgerond schuldregelingstraject de BKR-
registratie na 6 maanden te verwijderen 
bij Bureau Krediet Registratie in plaats 
van na 5 jaar. Hierdoor kunnen 
Leiderdorpers hun leven sneller weer 
op orde krijgen. Door de BKR-registratie 
is het anders niet mogelijk om 
bijvoorbeeld een telefoonabonnement 
af te sluiten, een huis te kopen of een 
eigen bedrijf te starten. De gemeente 
Leiderdorp sluit zich hiermee aan bij de 
steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht 
en Rotterdam, die sinds 1 januari 2023 
de BKR-termijn al verkort hadden naar 6 
maanden 

 

 

5  SLUITING 
 

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

    

 


