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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 15-12-2020 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

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 besluitenlijsten  8 december 2020 en 14 december 2020 
De openbare besluitenlijsten dd 8-12-2020 en 14-12-2020 zijn ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 51 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Stand van zaken aanbevelingen uit 
het rapport van de 
Rekenkamercommissie 'Signalen 
vertalen' 
Het college heeft kennis genomen van 
de stand van zaken aanbevelingen 
rekenkamerrapport “Signalen 
vertalen”.  

 

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsinformatiebrief stand van zaken 
decentralisatie en transformatie 
maatschappelijke zorg 
Het college stemt in met de 
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raadsinformatiebrief terzake de 
decentralisatie en transformatie 
maatschappelijke zorg. 

 

 3.4 Collegememo : Projectopdracht en organisatie 
Taskforce Sociaal Domein 
Het college heeft kennisgenomen van 
de projectopdracht en organisatie 
Taskforce Sociaal Domein. 

 

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Binnendijk informeert het college over de ontwikkelingen naar aanleiding 
van het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein en de bestuursvergadering van het 
Servicepunt71. 
 
Wethouder Woudenberg informeert het college over de ontwikkelingen terzake het 
warmtenet. Op dit moment komt vanuit het Ministerie van Economische Zaken nog 
geen toenadering terzake.  
 
Wethouder Joosten informeert het college over de ontwikkelingen terzake 
Economie71. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Opschonen belastingdebiteuren 2019 
en eerder 

 

  Collegebesluit : 1. De belastingdebiteuren met een 
openstaand saldo kleiner dan €50 
oninbaar te verklaren. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Financieel besluit maatschappelijke 

ondersteuning 2021 

 

  Collegebesluit : 1. Het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Leiderdorp 2021 vast te 
stellen. 
2. Te bepalen dat het besluit na 
bekendmaking in werking treedt op 1 
januari 2020. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Uitvoeringsovereenkomst Stichting 
Leergeld Leiden en omstreken 2021 

 

  Collegebesluit : 1. De Uitvoeringsovereenkomst met 
Stichting Leergeld Leiden en omstreken 
voor uitvoering van het minimabeleid 
voor de periode 2021-2022 vast te 
stellen. 
2. Voor 2021 een bijdrage van €69.178,- 
beschikbaar te stellen aan Stichting 
Leergeld Leiden en omstreken. 
3. De onder punt 2 genoemde kosten te 
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dekken uit de daartoe beschikbare 
middelen minimabeleid (6261405). 

 

 5.4 Collegevoorstel : Subsidie BplusC 2021-2024  

  Collegebesluit : 1. de Uitvoeringsovereenkomst met 
BplusC voor het bibliotheekwerk in 
Leiderdorp vast te 
stellen. 
2. BplusC op basis hiervan voor vier jaar 
vanaf 2021 € 297.833 subsidie toe te 
kennen, waarvan € 224.873 als 
productsubsidie en € 72.961 als 
huisvestingssubsidie Sterrentuin, 
jaarlijks te indexeren met het 
indexeringspercentage van de 
gemeentelijke begroting 
(materiële lasten). 
3. Aanvullend € 7.000 per jaar voor 4 
jaar beschikbaar te stellen voor 
openstelling van de bibliotheek op 
zaterdagochtend. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Aanstellingsbesluit gemeente 
ambtenaren voor de invordering van 
gemeentelijke belastingen 

 

  Collegebesluit : Vijf medewerkers van het bureau 
Involon BV uit Wijchen aan te stellen als 
onbezoldigd invorderingsambtenaar 
voor de gemeente Leiderdorp. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Financiële situatie Zwem en 
Polovereniging DKD 

 

  Collegebesluit : 1. Een eenmalige bijdrage aan Zwem en 
Polovereniging DKD van €7.750 
toekennen. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Vaststellen meerjarig 
onderhoudsbaggerplan Leiderdorp 
2021 - 2032 

 

  Collegebesluit : 1. Het meerjarig onderhoudsbaggerplan 
2021 – 2030 vast te stellen. 

 

 

 5.8 Collegevoorstel : Koopovereenkomst Doesmeer 
(Hospice) 

 

  Collegebesluit : 1. Besluiten gebouw Hoogmadeseweg 
70 te verkopen aan Stichting hospice De 
Mare. 
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 5.9 Collegevoorstel : Voedselbank 2021  

  Collegebesluit : 1. Stichting Voedselbank Leiden e.o. een 
subsidie van € 10.000,- toe te kennen 
voor vervoer, kantoor- en overige 
exploitatiekosten. 

 

 

 5.10 Collegevoorstel : Opdracht Stimulanszz administratieve 
ondersteuning Adviesraad Sociaal 
Domein Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met 
opdrachtverlening van € 1.440,- (incl. 
btw) aan Stimulanszz t.b.v. de 
secretariële ondersteuning van de 
Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp 
in het jaar 2021. 

 

 

 5.11 Collegevoorstel : Afspraken Incluzio 2021  

  Collegebesluit : 1. de brief aan Incluzio Leiderdorp vast 
te stellen, met daarin afspraken voor 
2021 die betrekking hebben op: 
a) de indexering 
b) de taakstelling van het hoofdcontract 
c) de taakstelling statushouders 
d) gevolgen corona 
e) vervolgafspraken structurele 
besparing in het sociaal domein 

 

 

 5.12 Collegevoorstel : Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 
Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. De beleidsregels bijzondere bijstand 
2021 vast te stellen. 
2. De beleidsregels bijzondere bijstand 
en minimaregelingen 2018 in te 
trekken. 

 

 

 5.13 Collegevoorstel : Agenda bestuurlijkoverleg Rijnhart 
Wonen 17122020 

 

  Collegebesluit : 1. Kennisnemen van de agenda voor het 
bestuurlijk overleg 17 december met 
Rijnhart Wonen. 

 

 

 5.14 Collegevoorstel : Definitieve vaststelling wijziging GR 
RDOG 

 

  Collegebesluit : 1. Definitief vaststellen van de wijziging 
van de GR RDOG HM per 1/1/2021. 
2. Instemmen met concept brief over 
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besluiten aan RDOG HM. 
 

6  Sluiting 
 

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

    


