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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 24-01-2023 
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  17 januari 2023 
De openbare besluitenlijsten dd     2022 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 4 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Transport schaarste 
Elektriciteitsstation Leiderdorp 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de memo “Transport schaarste 
Elektriciteitsstation Leiderdorp” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsbrief voortgang 
herontwikkeling Pinksterbloem 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de memo “Raadsbrief voortgang 
herontwikkeling Pinksterbloem” 

 

 

 3.4 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
januari 2023 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de memo “Collegeplanning voor de 
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raad versie januari 2023” 
 

 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

   

 4.1 Collegevoorstel : Afdoening klachten rondom Albert Heijn 

Santhorst 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met verzending van 
afdoeningsbrief aangaande 
overlastmeldingen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Vanaf het moment dat de winkel, de 
toegang tot het magazijn en de laad/los-
plaats op een andere manier gesitueerd 
zijn, is het onenigheid tussen enkele 
omwonenden en de bedrijfsleiding van de 
Albert Heijn. De gemeente heeft hierin 
langdurend bemiddeld, wat vorig jaar 
geresulteerd heeft in een afsprakenlijst, 
waar beide partijen zich in konden vinden. 
De gemeente heeft alleen dán een rol, als 
de lokale regelgeving wordt overtreden. 
Op deze momenten kon en kan een beroep 
worden gedaan op de gemeente en de 
gemeentelijke handhaving. Voor overige 
(civiele) geschillen is het tussen de 
omwonenden en de Albert Heijn. 
Handhaving, team OOV wordt nog 
regelmatig benaderd, ook als het gaat om 
zaken waarin de gemeente geen 
bemoeienis heeft. Dit geldt ook voor de 
laatste overlastmeldingen. Bijgaande brief 
moet er aan bijdragen dat deze 
omwonenden ervan op de hoogte worden 
gesteld dat wij als gemeente, niet langer 
bemiddelen in dit civiele conflict. 

 

 

 4.2 Collegevoorstel : Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke Zorg 2023 Holland 
Rijnland 

 

  Collegebesluit : 1. De Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke Zorg 2023 Holland 
Rijnland vast te stellen. 

2. De gemeenteraad in de gelegenheid te 
stellen een zienswijze te geven op de 
Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke Zorg 2023 Holland 
Rijnland. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeenten in Holland Rijnland 
verzorgen per 1 januari 2023 de taken op 
het gebied van de Maatschappelijke Zorg 
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zoveel mogelijk lokaal (doordecentralisatie 
van de Maatschappelijke Zorg). Een klein 
aantal taken blijft regionaal, op Holland 
Rijnland niveau, uitgevoerd worden. 
Afspraken tussen de gemeenten in Holland 
Rijnland over de taken en 
verantwoordelijkheden van de gemeenten 
worden vastgelegd in een centrumregeling 
die we de “Samenwerkingsovereenkomst 
maatschappelijke zorg 2023 Holland 
Rijnland” noemen. Het college van B&W 
stelt de Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke Zorg 2023 Holland 
Rijnland vast en biedt de gemeenteraad de 
gelegenheid een zienswijze op de 
samenwerkingsovereenkomst te geven. 

      

 4.3 Collegevoorstel  Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke Zorg 2023 Leidse Regio 

 

  Collegebesluit  1. De Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke Zorg 2023 Leidse 
Regio vast te stellen. 

2. De gemeenteraad in de gelegenheid te 
stellen een zienswijze te geven op de 
Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke Zorg 2023 Leidse 
Regio. 

3. De gemeenteraad voor te stellen om 
de budgetten (historisch en objectief) 
voor Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang zoals 
berekend in het verdeelmodel van AEF 
voor een periode van 6 jaar (2023 tot 
en met 2028)  samen te voegen tot een 
gezamenlijk (Leidse Regio) budget. 

4. De gemeenteraad voor te stellen het 
(onder beslispunt 3 genoemde) 
gezamenlijke budget onder te brengen 
bij de gemeente Leiden. 

5. De gemeenteraad voor te stellen in 
2023 een egalisatiereserve 
Maatschappelijk Zorg Leidse regio te 
vormen en deze onder te brengen bij 
de gemeente Leiden. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

 De gemeenten in Holland Rijnland 
verzorgen per 1 januari 2023 de taken op 
het gebied van de Maatschappelijke Zorg 
zoveel mogelijk lokaal (doordecentralisatie 
van de Maatschappelijke Zorg). De 
gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 
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Zoeterwoude) hebben deze 
doordecentralisatie in nauwe 
samenwerking voorbereid vanuit het 
principe één gebied, één plan, één aanpak. 
In dit voorstel wordt voorgesteld om ook 
op financieel gebied samen te werken door 
het samenvoegen van de budgetten voor 
de Maatschappelijke Zorg van de 
individuele gemeenten. Afspraken hierover 
leggen de gemeenten van de Leidse Regio 
vast in een centrumregeling die we de 
“Samenwerkingsovereenkomst 
maatschappelijke zorg 2023 Leidse Regio” 
noemen. Het college van B&W stelt de 
Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke Zorg 2023 Leidse Regio 
vast en biedt de gemeenteraad de 
gelegenheid een zienswijze op de 
samenwerkingsovereenkomst te geven 

 

 4.4 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 
monumentensubsidie Hoofdstraat 75 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 681,25 

toekennen, in de restauratiekosten 

van € 2043,75 als zijnde 

monumentensubsidie voor 

onderhoudskosten van 

Hoofdstraat 75. 

2. De aangewezen toezichthouder te 

mandateren om de onder 

beslispunt 1 genoemde subsidie ter 

beschikking te stellen na controle 

op uitvoer. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college kan aan de eigenaar van een 
gemeentelijk monument een financiële 
bijdrage (subsidie) toekennen in de 
subsidiabele onderhouds- of 
restauratiekosten van dat monument. De 
subsidie wordt uitsluitend toegekend ten 
behoeve van monumenten die volgens de 
Erfgoedverordening Leiderdorp zijn 
aangewezen en zijn geplaatst op de 
gemeentelijke monumentenlijst. Een 
subsidie kan per monument één maal per 
subsidiejaar worden toegekend en alleen 
als het monumentensubsidiebudget voor 
dat jaar toereikend is. De subsidie bedraagt 
in alle gevallen één derde deel van de 
subsidiabele kosten, met een maximum 
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van € 4.000,- per aanvraag, per 
subsidiejaar. 

 

 4.5 Collegevoorstel : Addendum bij 
Samenwerkingsovereenkomst opvang 
Oekraïense vluchtelingen met Rijnhart 
Wonen 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de verlening 
van de 
samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente Leiderdorp en 
Rijnhart Wonen voor de opvang 
van vluchtelingen uit  Oekraïne. 

2. De samenwerkingsovereenkomst 
wordt verlengd tot 1 februari 2024. 

3. De verlenging is niet van 
toepassing op de door Rijnhart 
Wonen ter beschikking gestelde 
woningen aan de Pinksterbloem. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Door Rijnhart Wonen zijn aan de gemeente 
woningen beschikbaar gesteld voor de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De 
samenwerkingsovereenkomst is aangegaan 
tot 1 februari 2023. Aangezien de opvang 
van de vluchtelingen uit Oekraïne nog 
langer nodig zal zijn is met Rijnhart Wonen 
overeengekomen dat de woningen langer 
beschikbaar zijn voor de opvang. De 
samenwerkingsovereenkomst wordt met 
één jaar verleng tot 1 februari 2024 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
afwijzing van een dwangsom bij niet tijdig 
beslissen 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren kennelijk ongegrond 
te verklaren en het bestreden 
besluit van 24 november 2022 in 
stand te laten 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 15 november 2022 is een 
ingebrekestelling ontvangen tegen het 
uitblijven van een besluit op een 
bezwaarschrift. Op die datum is ook de 
betreffende beslissing op bezwaar 
verstuurd aan betrokkene. Betrokkene 
heeft derhalve geen recht op een 
dwangsom. Betrokkene is het hier niet mee 
eens en heeft hiertegen een bezwaarschrift 
ingediend 

 

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

    

 


