
 

1 

 

VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 14 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 14 maart 2023 
De openbare besluitenlijsten dd 14 maart 2023 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 11 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Raadsbrief ontwikkelingen 
schuldhulpverlening. 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo Raadsbrief ontwikkelingen 
schuldhulpverlening. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Afdoening motie 220301 Gemeente 
Leiderdorp Rookvrij. 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo Afdoening motie 220301 
Gemeente Leiderdorp Rookvrij. 
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 3.4 Collegememo : Planning Inwonersenquête 
Leiderdorp 2023. 

 

    Het college heeft kennis genomen van 
de memo Planning Inwonersenquête 
Leiderdorp 2023. 

 

 
 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : Benoemen loco-secretarissen  

  Collegebesluit : 1. Mevrouw H.D. Schuurmans te 
benoemen als loco-secretaris. 

2. Mevrouw E. Fien te benoemen 
als loco-secretaris. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college regelt de vervang van de 
gemeentesecretaris voor de uitvoering 
van haar taken bij afwezigheid. Met dit 
besluit worden twee nieuwe loco-
secretarissen aangewezen. 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : VNG convenant hulpmiddelen  

  Collegebesluit : 1.  Het verhuisconvenant + 
oplegger te ondertekenen en de 
ondertekening daarvan aan te 
melden via een daartoe 
geopend register. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De VNG heeft vanuit het project 
Verbeteragenda toegang hulpmiddelen 
een verhuisconvenant opgeleverd om 
als gemeente in de uitvoeringspraktijk 
over te nemen. Doel van het 
verhuisconvenant is dat wordt 
gewaarborgd dat hulpmiddelen 
beschikbaar blijven wanneer een cliënt 
verhuist naar een andere gemeente 
en/of andersom. De VNG roept op dit 
convenant op gemeentelijk niveau te 
ondertekenen en de ondertekening 
daarvan aan te melden via een speciaal 
geopend register. In het register kunnen 
andere gemeenten zien, welke 
gemeenten deze afspraken ook 
onderschrijven. 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Gunning aanbesteding 
woningaanpassingen en deuropeners 
2023 

 

  Collegebesluit : 1. De opdracht voor de levering, 

plaatsing en het onderhoud van 
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woningaanpassingen en 

deuropeners te gunnen aan 

Meyra Retail en Service B.V. 

(conform de gunningbrief in 

bijlage 1). 

2. Nadat de bezwaartermijn van 

20 kalenderdagen is verstreken 

en geen gerechtelijke 

procedure aanhangig is 

gemaakt definitief te gunnen 

aan Meyra Retail en Service B.V. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Via de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor het bieden van 

ondersteuning aan inwoners met een 

beperking. Dit kan bijvoorbeeld met 

woningaanpassingen, zoals 

aanpassingen in de badkamer of 

elektrische deuropeners.  

Met het aflopen van het huidige 
contract (per 1 mei 2023) heeft 
Leiderdorp in regionaal verband (Leidse 
regio en omstreken) een Europese 
openbare aanbesteding georganiseerd 
voor de inkoop van 
woningaanpassingen en deuropeners. 
De opdracht voor de gemeenten 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Zoeterwoude, Wassenaar en 
Voorschoten wordt gegund aan Meyra 
Retail & Service B.V. 

 

 

 4.4 Collegevoorstel : Actualisatie mandaat aan 
Omgevingsdienst West-Holland 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 
intrekken van het huidige 
mandaat aan Omgevingsdienst 
West-Holland van 12 mei 2020. 

2.  In te stemmen met het 
verlenen van het 
geactualiseerde mandaat aan 
Omgevingsdienst West-Holland 
van 14 maart 2023.  

 

  Burgemeester 

besluit 

: 1. In te stemmen met het 
intrekken van het huidige 
mandaat aan Omgevingsdienst 
West-Holland van 12 mei 2020 
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2. In te stemmen met het 

verlenen van het 
geactualiseerde mandaat aan 
Omgevingsdienst West-Holland 
van 14 maart 2023 

 
  Publieks- 

samenvatting 

: Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid 
(Woo) in werking getreden. Deze wet 
heeft de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) vervangen. Voorgesteld wordt 
een besluit op het mandaat aan de 
omgevingsdienst waarin de taken en 
bevoegdheden, waaronder die 
krachtens de Woo, actueel zijn. 

 

 

 4.5 Collegevoorstel : Benoeming 3 reserveleden en 13 extra 
ondersteuners Gemeentelijk 
Stembureau (GSB) voor de Provinciale 
Staten- en Waterschapsverkiezingen 
2023 

 

  Collegebesluit : 3. Te benoemen 3 reserveleden en 
13 extra ondersteuners voor 
het Gemeentelijk Stembureau 
(GSB) voor de Provinciale 
Staten- en 
Waterschapsverkiezingen 2023. 
 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Voor de Provinciale Staten- en 
Waterschapsverkiezingen 2023 is een 
Gemeentelijk Stembureau (GSB) 
ingericht. Voor het GSB willen wij 3 
reserveleden benoemen. Daarnaast 
willen wij voor de zekerheid - in geval 
van mogelijke hertellingen - een aantal 
(13) extra ondersteuners benoemen om 
meerdere telploegen te kunnen 
samenstellen. Het college benoemt de 
leden en ondersteuners van het GSB. 
De benoeming eindigt op het moment 
dat de definitieve verkiezingsuitslag is 
vastgesteld. 

 

   

 4.6 Collegevoorstel : Afwijzen subsidieaanvraag Stichting 
Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) 
plaatsen geluidswerende ruiten in de 
deuren van hun pand 

 

  Collegebesluit : 1.  De subsidieaanvraag van 
Stichting Muziekonderwijs 
Leiderdorp (MOL) van € 2.759 
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ten behoeve van het plaatsen 
van geluidswerende ruiten in de 
deuren van hun pand aan de 
Berkenkade 7, af te wijzen. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp 
heeft op 2 augustus 2022 een 
subsidieaanvraag gedaan van € 2.759,- 
ten behoeve van het plaatsen van 
geluidswerende ruiten in de deuren van 
het pand aan de Berkenkade 7 te 
Leiderdorp. Besloten is de 
subsidieaanvraag af te wijzen op grond 
van artikel 8 van de Algemene 
Subsidieverordening 2014 

 

 

 4.7 Collegevoorstel : Collegeadvies eenmalige 
energietoeslag 2022 II 

 

  Collegebesluit : 1. De beleidsregels eenmalige 
energietoeslag 2022 II vast te 
stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college stelt de beleidsregels voor 
een eenmalige energietoeslag vast. 
Hiermee ontvangen inwoners die in 
2022 al een energietoeslag ontvangen 
hebben, automatisch een nabetaling ter 
hoogte van € 500,-. De nabetaling is 
gekoppeld aan het recht hebben op de 
toeslag in 2022 

 

 

 4.8 Collegevoorstel : Vaststelling bestemmingsplan 
'Hoofdstraat 205' 

 

  Collegebesluit : 1.  Het bestemmingsplan 
‘Hoofdstraat 205’ met 
bijgevoegd raadsvoorstel en 
raadsbesluit ter vaststelling 
voor te leggen aan de 
gemeenteraad.  

2. Af te zien van de vaststelling 
van een exploitatieplan. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het bestemmingsplan 'Hoofdstraat 205' 
maakt het mogelijk om 1 woning toe te 
voegen aan het betreffende perceel. 
Het ontwerpbestemmingsplan 
'Hoofdstraat 205’ heeft op grond van 
artikel 3.8 Wro vanaf 22 december 2022 
voor 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 
geen zienswijzen ontvangen. Het 
ontwerp is daarmee gereed om 
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ongewijzigd door de raad te worden 
vastgesteld. Aan het college wordt 
voorgesteld om de raad geen 
exploitatieplan te laten vaststellen. De 
raad kan besluiten dit niet te doen 
omdat er een overeenkomst is gesloten 
tussen de gemeente en de eigenaar van 
het perceel. 

 

5  SLUITING 
 

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

    

 


