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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 2020 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
W.N.A. Joosten Loco-Burgemeester 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg Wethouder 
H. Romeijn Gemeentesecretaris 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
  
Afwezig:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
 

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 11-02-2020 
De openbare besluitenlijst dd 11 februari 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 8 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
februari 2020 
Het college heeft kennisgenomen van 
de collegeplanning 
 

 

 

 3.3 Collegememo : Tussenevaluatie burgerhulpverlening 
(burgerhulpverleners én AED's) 
Het college heeft kennis genomen de 

brief aan de gemeenteraad met 

betrekking tot de tussenevaluatie 

burgerhulpverlening. 
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 3.4 Ingekomen 

brief 

: Verzoek van gemeente Zoeterwoude 

Wethouder Van Woudenberg heeft 

het mandaat om namens het college 

te reageren op het verzoek van de 

vertrouwenscommissie van de 

gemeente Zoeterwoude om wensen 

aan te geven met betrekking tot het 

profiel van de nieuwe burgemeester. 

 

 

 3.5  Raadsvraag : Conceptantwoord op raadsvraag 

Het college stemt in met de 

beantwoording van de raadsvragen 

met betrekking tot de blauwe zone op 

het parkeerterrein 

 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Geen bijzonderheden 

5  Huisvesting Statushouders  
 

 5.1 Collegeadvies : Werkkostenregeling met ingang van 1 
januari 2020 

1. De lijst met personele 
vergoedingen en 
verstrekkingen, zoals 
opgenomen in bijlage 1,  als 
eindheffingsbestanddelen  in 
het kader van de 
werkkostenregeling  met 
ingang van 1 januari 2020  
vast te stellen. 

2. De werkgeverscommissie van 
de raad  te verzoeken de bij 
besluit 1 opgenomen 
aanpassing overeenkomstig 
door te voeren voor de 
medewerkers van de griffie. 

3. De brief aan de 
werkgeverscommissie, zoals 
opgenomen in bijlage 2, vast 
te stellen. 

 

 

 
 

5.2 Collegeadvies : Voorstel randvoorwaarden en 

coördinatie Heelblaadjespad 1 

1. De raad te verzoeken de 

stedenbouwkundige 

randvoorwaarden en het 

beeldkwaliteitsplan vast te 

stellen als toetsingskader voor 

het bestemmingsplan, resp. 
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redelijke eisen van welstand 

voor dit project. 

2. De raad te verzoeken de 

coördinatieregeling als 

bedoeld in artikel 3.30 van de 

Wet ruimtelijke ordening van 

toepassing te verklaren voor 

het project Heelblaadjespad 1 

waarbij de volgende 

onderdelen gecoördineerd 

voorbereid en bekendgemaakt 

worden: 

- Het bestemmingplan 

Heelblaadjespad 1; 

- De omgevingsvergunning 

voor de activiteit bouwen en 

zo nodig aangevuld met voor 

de ontwikkeling noodzakelijke 

besluiten/vergunningen 

volgend uit de Wet ruimtelijke 

ordening en de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

(waaronder het besluit hogere 

grenswaarden); 

- Noodzakelijke 

besluiten/vergunningen 

volgend uit: 

- de Wegenwet; 

- de Wegenverkeerswet; 

- de Wet bodembescherming; 

 - de Algemene plaatselijke 

verordening geldend voor de 

gemeente Leiderdorp; 

- overige lokale verordeningen 

geldend voor de gemeente 

Leiderdorp. 

3. De raad kennis laten nemen 

van het schetsplan en het 

participatieverslag. 

 5.3 Collegeadvies : Ter inzage legging 

ontwerpbestemmingsplan 

Snippergroen 

1. In te stemmen met het 

ontwerpbestemmingsplan 

"Snippergroen". 

2. Het ontwerpbestemmingsplan 

"Snippergroen" ter inzage te 
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leggen ex artikel 3.8 Wro. 

 
 

 5.4 Collegeadvies : Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) 2019 

gemeente Leiderdorp 

1. De Raad voor te stellen de 

Verordening naamgeving en 

nummering (adressen)  2019 

gemeente Leiderdorp vast te 

stellen. 

2. De Raad voor te stellen de 

Verordening adresnaamgeving 

en -nummering 2015 

gemeente Leiderdorp in te 

trekken. 

 

6  OPENBARE BESLUITEN 
 

 6.1 Collegevoorstel : Lokaal maatwerk toewijzing 36 sociale 
huurwoningen Steneveltdreef ( project 
ROC locatie/ Bij de Zijl) 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 

toepassen van lokaal maatwerk 

door Rijnhart Wonen voor de 

toewijzing van 36 sociale 

huurwoningen volgens de 

rangorde: 

1)SV-urgenten van Rijnhart 

Wonen krijgen voorrang  

2) Huurders van Rijnhart 

Wonen die een sociale 

huurwoning achterlaten. 

3) Tenminste 5  starters uit 

Leiderdorp huisvesten direct of 

indirect  ( door vrijkomende 

woningen van Rijnhart Wonen) 

 

   

 6.2 Collegevoorstel : Overschrijding aanbestedingsnorm, 

genomen maatregelen 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 
doorsturen van bijgevoegde 
memo aan de raad. 

 

 

 6.3 Collegevoorstel : Bestemmingsplan Groene Hart 
Centrum 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de Nota van 
beantwoording wettelijk 
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vooroverleg en inspraak 
voorontwerp bestemmingsplan 
"Groene Hart Centrum Leiderdorp". 

2. In te stemmen met het aangepaste 
bestemmingsplan "Groene Hart 
Centrum Leiderdorp". 

3. Het ontwerpbestemmingsplan  
"Groene Hart Centrum Leiderdorp" 
ter inzage te leggen ex artikel 3.8 
Wro. 

 
Wethouder Binnendijk heeft het 

mandaat tot het doorvoeren van enkele 

wijzigingen. 

 

 6.4 Collegevoorstel : Opknappen Statendaalderplein  

  Collegebesluit : Aanhouden.  

 

 6.5 Collegevoorstel : Concept-randvoorwaarden locatie 
oude gemeentehuis  

 

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van de 

concept-randvoorwaarden voor 

de voormalige locatie  

gemeentehuis. 

2. De concept-randvoorwaarden  

vrijgeven voor reacties van  

gemeenteraad en bevolking . 

 

 

 6.6 Collegevoorstel : Cliënt-ervaringsonderzoek Jeugdhulp 
Holland Rijnland 2019 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
versturen van de brief ‘Cliënt-
ervaringsonderzoek Jeugdhulp 
Holland Rijnland 2019’ naar de 
gemeenteraad. 

 

 6.7 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2018 en 2019 
Stichting Sociaal Cultureel werk 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2018/19 aan 

Stichting Sociaal Cultureel werk 

vast te stellen op € €453.624 

2. Het bestuur van SCw € 2.500 
toe te kennen voor 
onvoorziene extra kosten in 
2019. 
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 6.8 Collegevoorstel : Duurzaamheidsvoucher 
 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen de 

verordening 

‘Duurzaamheidsvoucher 

Leiderdorp 2020’ vast te 

stellen. 

2. De directeur van de 

Omgevingsdienst West-Holland 

te mandateren voor het nemen 

van besluiten in het kader van 

de uitvoering van de door de 

Raad vast te stellen 

‘Verordening 

Duurzaamheidsvoucher 

Leiderdorp 2020", onder 

voorbehoud van vaststelling 

door de raad en nadat 

overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 10:4 Algemene wet 

bestuursrecht, de 

gemandateerde en het 

bevoegd gezag van de 

Omgevingsdienst hebben 

ingestemd. 

3. Dit mandaat op te nemen in 

het mandatenregister. 

 

 

8  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
H. Romeijn       W.N.A. Joosten    

  


