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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 07 maart 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 21 februari 2023 
De besluitelijsten worden 14 maart vastgesteld 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 10 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Annotaties bij bestuurlijk overleg 
Rijnhart Wonen 14 maart 2023 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo “Annotaties bij bestuurlijk 
overleg Rijnhart Wonen 14 maart 
2023” 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Beantwoording raadsvragen D66 
"blauwe ledverlichting" 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo “Beantwoording 
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raadsvragen D66 "blauwe 
ledverlichting". 

 

 
 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Verordening verrekening bestuurlijke 
boete Wet inburgering gemeente 
Leiderdorp 2023 

 

  Collegebesluit : 1. De verordening Verrekening 

bestuurlijke boete Wet 

inburgering gemeente 

Leiderdorp 2023 vast te stellen. 

2. De verordening voor te leggen 

aan de gemeenteraad ter 

besluitvorming 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In 2022 is de Inburgeringswet 2021 in 

gegaan. De gemeente is verplicht een 

bestuurlijke boete op te leggen als een 

inburgeraar zich niet houdt aan zijn 

verplichtingen in het kader van de Wet 

Inburgering. Dit wordt idealiter 

voorkomen door middel van 

voorlichting en in gesprek blijven met 

de inburgeraar, echter het kan 

voorkomen dat een boete toch nodig is. 

In die situaties is het momenteel niet 

mogelijk een boete te verrekenen met 

een bijstandsuitkering. Om dit wel te 

kunnen, vraagt het college de 

gemeenteraad om vastlegging hiervan 

in een verordening.  

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar ivm bezwaar vk-

besluit Acacialaan 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te 

nemen. 

2. Het bezwaarschrift ongegrond 

te verklaren. 

3. Het verkeersbesluit in stand te 

laten. 

 

 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente wil de Acacialaan 

herinrichten tot een wijkweg van 30 

km/u. Voor deze herinrichting is een 

verkeersbesluit gepubliceerd waarin de 
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te treffen maatregelen worden 

vastgelegd. Tegen dit besluit is door een 

omwonende bezwaar aangetekend. De 

onafhankelijke commissie 

bezwaarschriften heeft het college 

geadviseerd dit bezwaarschrift 

ongegrond te verklaren en het 

verkeersbesluit in stand te laten. 

 

 4.3 Collegevoorstel : Vaststellen van het beheerplan 
kunstobjecten 2023 - 2032 

 

  Collegebesluit : 1. Vaststelling van het beheerplan 
kunstobjecten 2023 – 2032 

2. In te stemmen met het 
aanbieden aan de Raad van 
bijgaand Raadsvoorstel en 
Raadsbesluit 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente heeft momenteel 36 
beeldende kunstobjecten in haar bezit. 
Hiervan staan 35 kunstobjecten in 
verschillende wijken van de openbare 
ruimte, 1 staat in het gemeentehuis dit 
zijn namelijk de beelden van Scylla en 
Charybdis die op de overloop bij de lift 
staan. Tot op heden worden deze 
objecten alleen geïnspecteerd, 
schoongemaakt en kleinschalig 
onderhouden daar waar het direct 
noodzakelijk is om meer schade aan de 
beelden te voorkomen. Een aantal 
kunstobjecten moeten direct en 
noodzakelijk grootschalig worden 
onderhouden. 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Samenwerkingsafspraken Holland 
Rijnland en de Raad voor de 
Kinderbescherming 
 

 

  Collegebesluit : 1.    In te stemmen met het 
geactualiseerde 
samenwerkingsprotocol Jeugd 
van de gemeenten in Holland 
Rijnland/  Midden Holland en 
de Raad voor de 
Kinderbescherming.  

3. De burgemeester het 
ondertekenblad bij het 
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samenwerkingsprotocol te 
laten ondertekenen 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gemeenten hebben de wettelijke taak 
om de samenwerking met de Raad voor 
de Kinderbescherming (RvdK) vast te 
leggen. De jeugdzorgregio’s Holland 
Rijnland en Midden Holland (de 
Veiligheidsregio Hollands Midden) 
hebben hetzelfde 
samenwerkingsprotocol met de Raad 
voor de Kinderbescherming. Periodiek 
evalueren de gemeenten deze 
samenwerkingsafspraken met 
betrokken partijen in de 
jeugdbeschermingsketen. Hierbij wordt 
aan alle betrokken partijen om input 
gevraagd en indien nodig worden 
wijzigingen doorgevoerd. In 2019 zijn 
deze samenwerkingsafspraken voor het 
laatst herzien. Eind 2022 is er met 
inbreng van verschillende organisaties 
een nieuwe versie opgeleverd. Het 
college heeft besloten om in te 
stemmen met het geactualiseerde 
samenwerkingsprotocol met de Raad 
voor de Kinderbescherming. 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Inhuur senior projectleider mobiliteit  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 
overeenkomst voor het inhuren 
van een senior projectleider 
mobiliteit. Dit voor de periode 
van 27-03-2023 tot en met 26-
03-2025 (met mogelijkheid tot 
verlenging) voor maximaal 24 
uur per week (conform inkoop 
aanbestedingsbeleid). 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In verband met het aflopen van het 
huidige contract is er een nieuwe 
Europese aanbestedingsprocedure via 
het dynamisch aankoopsysteem (DAS) 
uitgezet voor de inhuur van een senior 
projectleider mobiliteit. Er heeft zich 1 
kandidaat ingeschreven voor de 
uitvraag. 

 

 

 4.6 Collegevoorstel : Opdrachtverstrekking AV-middelen 
raadzaal 
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  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 
opdrachtverstrekking van de 
vervanging van de AV-middelen 
van de raadzaal aan gemeente 
Leiden. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De audio en visuele installatie in de 
raadzaal is ruim tien jaar oud en aan 
vervanging toe. Hiertoe is regionaal een 
aanbesteding opgesteld en wordt het 
college gevraagd in te stemmen met de 
opdrachtverstrekking 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Regionale Realisatie Agenda Wonen- 
regio Holland Rijnland 

 

  Collegebesluit : 1. Onderschrijven van de 
afspraken in de Regionale 
Realisatie Agenda Wonen- regio 
Holland Rijnland 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Regionale Realisatie Agenda Wonen- 
regio Holland Rijnland (hierna RRA) is 
een doorvertaling van de 
woningbouwafspraken tussen Rijk en 
provincie Zuid-Holland naar afspraken 
voor de regio Holland Rijnland. Naast 
afspraken over woningbouw aantallen 
en versnelling van de realisatie worden 
door de minister voor VRO, het college 
van GS, de regio Holland Rijnland, de 
gemeenten en de corporaties, conform 
de concept RWA, afspraken gemaakt 
over de woningbouw programmering. 
Bijvoorbeeld dat de nieuwbouw 
programmering in iedere gemeente en 
in de regio toegroeit naar minimaal 30% 
sociale huur en naar minimaal 35% 
betaalbare woningen. Ook wordt in de 
afspraken de verbinding gelegd met de 
bredere opgaven. Het gaat om het 
bouwen van woningen, maar ook om 
het bouwen en versterken van de 
samenleving, rekening houdend met 
opgaven zoals klimaat, 
werkgelegenheid, kansengelijkheid, 
bereikbaarheid, energie, natuur 
inclusiviteit, voorzieningennet, 
beweegvriendelijkheid en modulaire 
bouw, et cetera 

 

 

 4.8 Collegevoorstel : Duurzame huisvesting asielzoekers  
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  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 
gezamenlijk raadsvoorstel van 
de 18 gemeenten in de 
Veiligheidsregio Hollands 
Midden  
aangevuld met het lokale deel 
voor Leiderdorp. 

2. Het gezamenlijk raadsvoorstel 
na besluitvorming in alle 18 
colleges aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

3. De voorzitter van het 
bestuurlijk overleg wonen in de 
regio Holland Rijnland te 
informeren over de 
besluitvorming in de colleges 
over het voorleggen van het 
raadsvoorstel aan de raad. 

4. De voorzitter van het 
bestuurlijk overleg wonen in de 
regio Holland Rijnland te 
informeren over de 
besluitvorming in de 
gemeenteraad. 

5. Instemmen met het gezamenlijk 
persbericht dat uitgaat op het 
moment dat het gezamenlijk 
raadsvoorstel aan de achttien 
gemeenteraden gestuurd 
wordt. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Vooruitlopend op de inwerkingtreding 
van de Spreidingswet worden de 
colleges van de 18 gemeenten van de 
Veiligheidsregio Holland Midden 
gevraagd de gemeenteraad een set van 
afspraken voor te leggen over de 
regionale invulling en ontwikkeling van 
een aanpak voor duurzame (minimaal 
vijf jaar) asielopvang van – in eerste 
instantie – 2200 asielzoekers. Het 
aandeel voor Leiderdorp in dit aantal is 
de huisvesting van 74 asielzoekers. 
Gezien de al zeer grote druk op de 
woningmarkt in alle gemeenten in de 
regio, is financiële én planologische 
ondersteuning van de provincie Zuid-
Holland hierin noodzakelijk. 

 

 

 4.9 Collegevoorstel : Benoeming leden en ondersteuners 
Gemeentelijk Stembureau (GSB) voor 
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de Provinciale Staten- en 
Waterschapsverkiezingen 2023 

  Collegebesluit : 1. Te benoemen de leden en 
ondersteuners van het 
Gemeentelijk Stembureau (GSB) 
voor de Provinciale Staten- en 
Waterschapsverkiezingen 2023. 

 

 
 
 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de Provinciale Staten- en 
Waterschapsverkiezingen 2023 wordt 
een Gemeentelijk Stembureau (GSB) 
ingericht, bestaande uit minimaal 5 
leden, onder wie een voorzitter en een 
plaatsvervangend voorzitter. Het 
college benoemt de leden en 
ondersteuners van het GSB. De 
benoeming eindigt op het moment dat 
de definitieve verkiezingsuitslag is 
vastgesteld. 

 

 

 4.10 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
afwijzing van een éénmalige 
energietoeslag 

 

  Collegebesluit : 1.  De bezwaren kennelijk 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit van 28 
december 2022 in stand te 
laten. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Een aanvraag voor de éénmalige 
energietoeslag is afgewezen. Hiertegen 
is een bezwaarschrift ingediend. 

 

 

 4.11 Collegevoorstel : RES regionale samenwerking op 
duurzame opwek uit zon en wind 

 

  Collegebesluit : 1. De nieuwe richting voor 
grootschalige duurzame opwek 
van energie (DOE) te 
onderschrijven. 

2.  Commitment te geven op de 
afgesproken proceskaders en 
tijdslijnen voor lokale beleidsen 
projectontwikkeling. 

3. Rekening te houden in het 
lokale proces met het gedeelde, 
regionale belang en 
verantwoordelijkheid omtrent 
het energiesysteem, de 
kwaliteit van de leefomgeving 
en de samenhang met andere 
opgaven. 
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4. Bijgevoegde brief als reactie 
vast te stellen voor verzending 
naar de RES. 

  Publieks- 

samenvatting 

: In de Regionale Energiestrategie (RES) 
werkt de gemeente Leiderdorp samen 
met regio Holland Rijnland aan de 
energietransitie. Op 14 december 2022 
is een brief verstuurd naar het college 
met de vraag om drie stappen te 
ondernemen. Dat zijn 1) de nieuwe 
richting voor duurzame, grootschalige 
opwek te onderschrijven, 2) 
commitment te geven op de 
afgesproken proceskaders en tijdslijnen 
voor lokale beleids- en 
projectontwikkeling, en 3) rekening te 
houden in het lokale proces met het 
gedeelde, regionale belang en 
verantwoordelijkheid omtrent het 
energiesysteem, de kwaliteit van de 
leefomgeving en de samenhang met 
andere opgaven. Het college wordt 
gevraagd in te stemmen met deze drie 
punten en een schriftelijke reactie te 
sturen naar de RES Holland Rijnland. 

 

 

 4.12 Collegevoorstel : Mandaat inhuur en afhandeling 
bezwaarschriften 

 

  Collegebesluit : 1. De bevoegdheid tot het 

aangaan van een overeenkomst 

tot inhuur te mandateren aan 

de gemeentesecretaris onder 

de voorwaarde dat er budget 

beschikbaar is voor de 

opdracht, het inkoop-en 

aanbestedingsbeleid wordt 

gevolgd en de inkoopadviseur 

inhuur is betrokken bij het 

traject. 

2. De bevoegdheid tot het 

aangaan van een overeenkomst 

tot inhuur van personeel te 

mandateren aan de manager 

tot aan het Europese 

drempelbedrag voor diensten 

onder de voorwaarde dat er 

budget beschikbaar is voor de 

opdracht, het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid wordt 
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gevolgd en de inkoopadviseur 

inhuur is betrokken bij het 

traject. 

3. De bevoegdheid tot het 

beslissen op bezwaarschriften 

te mandateren aan de 

portefeuillehouder in die 

gevallen waar er sprake is van 

een niet-ontvankelijk of 

ongegrond bezwaarschrift. 

4. Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob) te wijzigen in Wet open 

overheid (Woo). 

5. In het mandaatregister de term 

programmamanager te wijzigen 

in manager. 

6. Het mandaatregister hierop aan 

te passen. 

 
 

  Burgemeester 
besluit 

: 1. Volmacht te verlenen voor het 

ondertekenen van een 

overeenkomst tot inhuur te aan 

de gemeentesecretaris onder 

de voorwaarde dat er budget 

beschikbaar is voor de 

opdracht, het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid wordt 

gevolgd en de inkoopadviseur 

inhuur is betrokken bij het 

traject. 

2. Volmacht te verlenen voor het 

ondertekenen van een 

overeenkomst tot inhuur van 

personeel aan de manager tot 

aan het Europese 

drempelbedrag voor diensten 

onder de voorwaarde dat er 

budget beschikbaar is voor de 

opdracht, het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid wordt 

gevolgd en de inkoopadviseur 

inhuur is betrokken bij het 

traject 
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  Publieks- 

samenvatting 

: Aan het mandaatregister worden 

bevoegdheden ten behoeve van de 

inhuur van extern personeel en het 

besluiten op bezwaarschriften 

toegevoegd. 

 

 

 4.13 Collegevoorstel : Collegeadvies uitzondering toekenning 
traplift 

 

  Collegebesluit : 1. Conform de hardheidsclausule 
een uitzondering te maken en 
een traplift ter waarde van € 
8.000,- achteraf te vergoeden 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college heeft besloten om vanwege 

bijzondere omstandigheden maatwerk 

te bieden rond de aanschaf van een 

traplift en deze bij hoge uitzondering 

achteraf te vergoeden. 

 

      

 4.14 Collegevoorstel : Aanpassen hoofdstructuur organisatie  

  Collegebesluit : 1. De hoofd‐organisatiestructuur 
zoals vastgesteld in 2018 aan te 
passen op twee punten: 

- Teamleiders aan de 
hoofdstructuur toe voegen en 
hen aan te laten sturen door de 
managers. 

- De functie van 
programmamanagers te 
wijzigen naar managers. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Leiderdorp is bezig met de 
doorontwikkeling van de organisatie om 
klaar te zijn voor de uitdagingen van de 
toekomst. Uit de organisatiebrede 
Reflectie Op de Leiderdorpse 
Organisatie ontwikkeling (ROLO) blijkt 
dat er aandachts- en zorgpunten zijn. Er 
is versterking nodig in de zorg voor de 
mensen en in  de aansturing. De teams 
zijn nu te groot om die zorg goed te 
kunnen bieden. Dit betekent dat de 
leidinggevenden (managers) teveel 
personen hebben om aan te sturen en 
tijd en aandacht aan te geven. Hierdoor 
krijgen medewerkers niet de 
ondersteuning die zij nodig hebben. 
Daarom wordt de organisatiestructuur 
aangepast. Deze bestaat nu uit de 
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gemeentesecretaris/algemeen 
directeur, (programma)managers en 
resultaatteams.  Tussen de managers en 
resultaatteams komen er teamleiders 
bij. De 4 teamleiders gaan de meer 
operationele resultaatteams aansturen 
en de managers blijven 
verantwoordelijk voor de beleidsteams. 
Hierdoor krijgen alle medewerkers 
meer aandacht en ontstaat ruimte voor 
managers om strategische taken beter 
uit te voeren. De in Leiderdorp 
gebruikte term van programmamanager 
wordt vervangen door manager omdat 
dit beter past  bij de huidige wijze van 
werken  De programmamanagers 
hielden zich primair bezig met de 
inhoud. Van de managers verwachten 
we dat ze ook gericht zijn op de 
ontwikkeling en de zorg voor de 
mensen. 

 

5  SLUITING 
 

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

    

 


