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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 9 juli 2019 
TIJDSTIP  : 9.30 uur 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
A.M. Beekhuizen Wethouder 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
H. Romeijn Gemeentesecretaris 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 2-7- 2019 
De openbare besluitenlijst dd 2 juli 2019 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo :  Evaluatie kennismakingsavond 

nieuwe inwoners dd. 28 mei 2019 

 

    Het college heeft kennis genomen aan 

de evaluatie van de 

kennismakingsavond voor nieuwe 

inwoners. Het college wil deze 

kennismakingsavonden graag 

continueren tot minimaal 1 keer per 

jaar en zo mogelijk gecombineerd met 

een andere  bijeenkomst. 

 

                              

 3.2 Collegememo : Klantervaringsonderzoek Werk en 

Inkomen 2019 

Het college heeft kennis genomen van 

het klantervaringsonderzoek Werk en 

Inkomen. 
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4  Regionale aangelegenheden 

Geen bijzonderheden. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2018 
Vluchtelingenwerk 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie aan stichting 
Vluchtelingenwerk voor 2018 
definitief vast te stellen op  € 
52.475,-. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Vakantieregeling Leiderdorp  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de 

Vakantieregeling Leiderdorp en 

daarmee alle eerdere 

verlofregelingen in te trekken. 

2. De werkgeverscommissie van 

de raad voor te stellen dit 

besluit onder 1 overeenkomstig 

te laten vaststellen voor de 

medewerkers van de griffie met 

bijgaande brief aan de 

werkgeverscommissie. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 

afwijzing van bijzondere bijstand voor 

griffiekosten 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren ongegrond 
verklaren 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Advies vaststellen subsidie 2017 

Jobhulpmaatje JHM Stichting Voor 

Elkaar 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2017 zoals 
voorlopig toegekend aan 
Stichting Voor Elkaar Leiden 
definitief vast te stellen op € 
5.000,- . 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Boekweitkamp 48, Frederik 

Hendrikplantsoen 38, Buitendijklaan 

102 verkoop grondstroken 
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  Collegebesluit : 1. Verkoop van 21 m2 groenstrook 

aan de Boekweitkamp 48. 

2. Verkoop van ca. 80 m2 

groenstrook  aan het Frederik 

Hendrik plantsoen 38. 

3. Verkoop in strijd met beleid van 

ca. 1 m2 straatwerk/ 

Buitendijklaan 102. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2018 JES Rijnland  

  Collegebesluit : 1. De subsidie aan Stichting JES 
Rijnland voor kalenderjaar 2018 
definitief vast te stellen op € 
10.000,-. 

 

      

 5.7 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2018 GGD HM PZJ, 
CJG en JGZ 0-19 jaar 
Jeugdgezondheidszorg 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie voor 2018 vast te 
stellen op €119.466,67. De GGD 
HM toe te staan een bedrag van 
€3.024 van het positieve 
resultaat van 2018  aan te 
wenden voor extra 
pedagogische inzet van 2 uur 
per week van 1 juli tot en met 
31 december 2019. 

 

      

 5.8 Collegevoorstel : Pluspunt subsidie 2018  

  Collegebesluit : 1. € 379.141,- van de subsidie 

2018 voor stichting Pluspunt 

definitief vast te stellen, 

bestaande uit: 

- de productsubsidie van € 

352.642,- 

- een subsidiebedrag van € 

26.499,- voor het project 

'Welzijn op Recept'. 

2. € 7.886,- van de subsidie voor 

'Welzijn op Recept' terug te 

vorderen. 

 

      

 5.9 Collegevoorstel : Investering in led-sportveldverlichting 

Bloemerd 

 



 

4 

  Collegebesluit : 1. in te stemmen met de plaatsing 

van 12 LED-schijnwerpers op de 

6 bestaande stalen klimmasten 

rondom veld 4 bij RCL. 

2. in te stemmen met de plaatsing 

van 12 LED-schijnwerpers op de 

6 bestaande stalen klimmasten 

rondom veld 5 bij RCL. 

3. in te stemmen met de plaatsing 

van een geheel nieuwe 

lichtinstallatie bestaande uit 4 

stalen klimmasten en 4 LED-

schijnwerpers rondom de 

paardenbak bij Manege 

Liethorp. 

4. De gemeenteraad daartoe voor 

te stellen om een krediet van € 

80.000, voor het aanbrengen 

van LED-sportveldverlichting bij 

RCL (veld 4 en 5) en bij Manege 

Liethorp (geheel), beschikbaar 

te stellen. 

 

      

 5.10 Collegevoorstel : Organisatieplan regionale 
Informatievoorziening groep 2 VRIS 

 

  Collegebesluit : 1. Onder voorbehoud van het 
verkrijgen van een positief 
advies van de 
Ondernemingsraden: 

a. Het Organisatieplan 
Groep 2 versie 1.0 van 
de regionale I-
organisatie vast te 
stellen en daarmee de 
specifieke uitwerking 
voor Groep 2 van de 
generieke elementen 
van de nieuwe 
regionale I-organisatie 
vast te stellen; 

b. De veranderingen in de 
eigen organisatie ten 
gevolge van de 
overdracht van de 
taken functioneel 
beheer, 
applicatiebeheer, 
gegevensbeheer en 
gegevensmanagement 
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aan de regionale I-
organisatie vast te 
stellen;  

c. De gemeentelijke 
bijdragen voor de 
formatie-, opleidings-, 
en organisatie-
ontwikkelingskosten 
van Groep 2 inclusief 
het indexeringsbedrag 
2020 van € 15.464 vast 
te stellen op 
respectievelijk 
€ 404.970 voor 2020, 
€ 392.747 voor 2021 en 
verder en de hieraan 
gerelateerde 
begrotingswijziging te 
verwerken in de 
Programmabegroting 
2020; 

d. In te stemmen met de 
in 2019 uit te voeren 
noodzakelijke verdere 
inventarisatie van 
materiele budgetten en 
de daarbij behorende 
procesafspraken. 

 
      

 5.11 Collegevoorstel : Principebesluit verlenen planologische 
medewerking 206 studentenwoningen 
kantoorpand Statenhof 

 

  Collegebesluit : 1. In principe planologische 
medewerking te verlenen aan 
transformatie van het 
kantoorpand Statenhof (Reaal 
1-6) voor het realiseren van 206 
zelfstandige 
studentenwoningen, deels door 
inpandige transformatie van het 
kantoorpand en deels door 
uitbreiding van het 
hoofdgebouw (optoppen met 
een extra verdieping), conform 
bijgevoegd definitief bouwplan 
(bijlage 1). 

2. Af te wijken van het 
Parkeerbeleidsplan en het 
bijbehorende Addendum 
Parkeerbeleidsplan: 
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2.1 Ten behoeve van de 
ontwikkeling genoemd 
onder beslispunt 1 
ontheffing te verlenen van 
de verplichting uit het 
Addendum 
Parkeerbeleidsplan om 
volledig op eigen terrein de 
parkeervraag te faciliteren . 

2.2 Ten behoeve van de 
ontwikkeling genoemd 
onder beslispunt 1 af te 
wijken van de toe te passen 
parkeernorm voor een 
‘kamer’ en hiervoor in de 
plaats de door Ecorys 
onderbouwde parkeernorm 
voor een studentenwoning 
te hanteren, bestaande uit 
per studentenwoning 0,07 
parkeerplaatsen voor 
bewoners en  0,09 
parkeerplaatsen voor 
bezoekers, met dien 
verstande dat vanwege 
groei van automobiliteit 
een groeifactor van 15% 
wordt gehanteerd voor het 
vaststellen van de totale 
parkeervraag. 

2.3 Ten behoeve van de 
parkeerbalans voor deze 
ontwikkeling gebruik te 
maken van de 
aanwezigheidspercentages 
uit de meest actuele CROW-
publicatie 381 (2018). 

3. Met de initiatiefnemer 
Citystone Group B.V. een 
overeenkomst te sluiten ten 
behoeve van het verhalen van 
kosten waaronder eventuele 
planschadekosten (bijlage 4). 

4. Ten behoeve van deze 
ontwikkeling geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

5. De raad te informeren over het 
principebesluit en de wijze 
waarop omwonenden worden 
geïnformeerd middels 
bijgevoegde 
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raadsinformatiebrief (bijlage 5). 
      

 5.12 Collegevoorstel : Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens 
vervanging Leiderdorpse brug 

 

  Collegebesluit : 1. De Leiderdorpsebrug tijdelijk af 

te sluiten voor alle verkeer. 

2. De Rhijnvreugdbrug (fietsbrug 

t.h.v. Rijksweg A4) beschikbaar 

te houden voor hulpdiensten 

rijdend met optische en 

geluidssignalen. 

3.  De verbinding 

Splinterlaan/Zijldijk open te 

stellen voor lijnbussen van 

Arriva. 

4. De verkeersveiligheid op de 

kruising 

Splinterlaan/Zijldijk/Spanjaards

brug tijdens de spitstijden te 

verhogen door de inzet van 

verkeersregelaars. 

5. Genoemde maatregelen alleen 

van kracht te laten zijn voor de 

periode die nodig is voor het 

groot onderhoud aan de 

Leiderdorpsebrug. 

6. Bij de afsluiting en de tijdelijke 

omleidingsroutes de benodigde 

verkeersborden te plaatsen, 

een en ander conform de bij het 

verkeersbesluit behorende 

tekeningen. 

 

 

6  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
H. Romeijn       L.M. Driessen- Jansen   

    


