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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 2-6-2020 
TIJDSTIP  : 10.00 uur 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg 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 26 mei 2020 
De openbare besluitenlijst dd 26-5-2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 23 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Presentatie en hoofdlijnentoets 

concept eindrapport Berenschot 

 

    Het college heeft kennis genomen aan 

de presentatie verzorgd door 

Berenschot met betrekking tot het 

onderzoek naar regionale 

samenwerking. 

 

 

 3.3 Collegememo : Aanpassing doorsteek Jacoba van 

Beierenlaan, project Leyhof 

 

    Het college heeft met 

instemming kennisgenomen van het 
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memo met betrekking tot de 

doorsteek Jacoba van Beierenlaan. 

      

 3.4 Collegememo : Reactie college op vragen Stichting 

Kunst in de Heemtuin over expositie 

in september 2020 

 

    Aangehouden.  

      

 3.5 Collegememo : Jaarraportage Veilig Thuis 2019  

    Het college heeft kennisgenomen van 

de jaarrapportage Veilig Thuis over 

het jaar 2019. 

 

      

 3.6 Collegememo : Brief: Financiële ontwikkelingen 

jeugdhulp 

 

    Het college stemt in met de brief aan 

de gemeenteraad met betrekking tot 

de financiele ontwikkelingen terzake 

Jeugdhulp. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

- Wethouder Van Woudenberg informeert het college naar aanleiding van het regionale 

"Schiphol-overleg". Er is een gedeeld beeld met betrekking tot de overlasteffecten. 

- Wethouder Van Woudenberg informeert het college met betrekking tot het project 

"Warmte-net". 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Verkoop grondstrook Kalmoeskreek 21 
en de Vlaskamp 13 

 

  Collegebesluit : 1. verkoop van ca. 15 m2 

gemeentelijke grond aan de 

zijgevel van de Kalmoeskreek 

21. 

2. Verkoop van ca 18 m2 

gemeentelijk groen aan de 

achterzijde van de Vlaskamp 13. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Definitief vaststellen subsidie 2019 

Voedselbank 

 

  Collegebesluit : 1. De subsidie 2019 zoals 

voorlopig toegekend aan de 
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Voedselbank Leiden e.o. 

definitief vast te stellen op € 

10.000,-. 
 

 5.3 Collegevoorstel : Gunning werkzaamheden bestek 
Ld.121 Raamovereenkomst 'ROVK 
Onderhoud Civiele Kunstwerken 2020 
– 2023' in de gemeente Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. Met de gunning van het bestek 

Ld.121 voor 4 jaar aan de 

inschrijver  Aannemersbedrijf   

Damsteegt ingaande 16  juni 

2020, tot een maximum van € 

1.400.000,- 

2. Het RT Samen Infra te 

mandateren alle deel-

opdrachten binnen deze 

overeenkomst te verstrekken. 

3. Het RT Samen Infra te 

mandateren het 

raamovereenkomst na juni 

2022 voor maximaal 1  maal te 

verlengen met 2 jaar met een 

mogelijke uitloop tot en met 

juni 2024. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Verkoop Karolusgulden aan 
Tandartsenpraktijk Karolusgulden 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 

koopovereenkomst zoals 

opgesteld door IMMO 

bedrijfshuisvesting voor de 

verkoop van Karolusgulden 32-

38 

 

      

 5.5 Collegevoorstel : Procesbesluit  

  Collegebesluit : 1.  Het nemen van een 

procesbesluit ten behoeve van 

het leggen van conservatoir 

beslag 

 

      

 5.6 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2019 

Vluchtelingenwerk 
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  Collegebesluit : 1. De subsidie aan stichting 
Vluchtelingenwerk voor 2019 
definitief vast te stellen op 
€ 15.811,-. 

2. Een bedrag van € 254,- terug te 
vorderen. 

 

      

 5.7 Collegevoorstel : Grondprijzenbrief 2020  

  Collegebesluit : 1. De Grondprijzenbrief 2020 vast 

te stellen 

2. De Grondprijzenbrief 2020 ter 

kennisname te verzenden aan 

de raad 

 

      

 5.8 Collegevoorstel  Verlenging convenant Expat Centre 
Leiden 

 

  Collegebesluit  1. De deelname aan de 

samenwerking voor het Expat 

Centre Leiden voort te zetten 

tot 1 januari 2022. 

2. Te kiezen voor continuering van 

de basis (scenario A).  

3. Hiervoor het 'addendum bij 

Convenant Expat Centre Leiden 

2016-2019' vast te stellen. 

4. Hiervoor het 'Addendum bij 

Dienstverleningsovereenkomst 

inschrijving Expats in de 

Basisregistratie Personen (BRP) 

op het Expat Centre Leiden' vast 

te stellen.  

5. De bijdrage aan het Expat 

Centre Leiden vast te stellen op 

€ 6.125 voor 2021. 

 

      

 5.9 Collegevoorstel : Beleidsplan minimabeleid 2020 na 

inspraak 

 

  Collegebesluit : 1. De beantwoording van de 
inspraakreactie van de Adviesraad 
Sociaal Domein vast te stellen als 
weergegeven in de ‘concept-
collegebrief aan de Adviesraad 
Sociaal Domein’. 

2. De conceptnota Minimabeleid 
2020, na inspraak, vast te stellen 
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met de volgende uitgangspunten: 
a) We maken de beweging van 

symptoombestrijding naar duurzame 

oplossingen; 

b) We bieden maatwerk: per 

persoon kijken we welke oplossing of 

maatregel het beste aansluit bij de 

situatie van de persoon of het 

huishouden; 

c) We maken de beweging van het 

denken vanuit rechtmatigheid naar het 

doelmatig ondersteunen van inwoners; 

d) We kijken niet alleen naar de 

financiële situatie van een inwoner, 

maar naar alle leefgebieden en maken 

een integraal plan om de problemen  

aan te pakken; 

e) We streven naar het vroegtijdig 

in beeld te krijgen van inwoners, 

waarbij het risico op het ontstaan van 

armoede en schulden relatief groot is; 

f) In het kader van preventie 

zetten we in op het versterken van de 

(financiële) zelfredzaamheid van 

inwoners; 

g) Kinderen mogen niet de dupe 

worden van de (financiële) problemen 

van hun ouders; 

h) We verzachten de gevolgen van 

een leven in armoede. 

i) Voor generieke 

minimavoorzieningen hanteren we de 

inkomensgrens van 120% van het 

wettelijk sociaal minimum. 

j) Bij inzet van het 

maatwerkbudget hanteren we geen 

vaste inkomensgrens. Professionals 

krijgen de ruimte om op basis van 

besteedbaar inkomen maatwerk te 

leveren. 

k) De binnen de begroting beschikbaar 

budgetten vormen het financiële kader. 
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3. De conceptnota Minimabeleid 2020 

ter vaststelling voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

      

 5.10 Collegevoorstel : Quickscan sociaal domein ‘Zorgen over 

zorg Leiderdorp’ van de 

Rekenkamercommissie 

 

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van QuickScan 
sociaal domein ‘Zorgen over 
zorg Leiderdorp’ van de 
Rekenkamercommissie 

2. De bijgaande reactie namens 
het college aan de 
gemeenteraad te sturen 

 

      

6  Sluiting 
 

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

    


