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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 5-1-2021 
TIJDSTIP  : 10:00 
 
 
 
 

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 
 

 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 15 december 2020 
De openbare besluitenlijsten dd 15-12-2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Collegememo : Raadsinformatiebrief corona 

compensatie derden 

 

    Het college stemt in met het 

aanbieden van de 

raadsinformatiebrief te zake de 

Covid19-compensatie. 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

   Geen bijzonderheden.  

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Niet aanwijzen tot gemeentelijk 

monument: Hoofdstraat 20, 

Hoofdstraat 36, Hoofdstraat 35 - 37 en 

Hoofdstraat 161 – 175 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advisering van de 
Adviescommissie 
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Cultuurhistorie Leiden, 
Hoofdstraat 20, Hoofdstraat 36, 
Hoofdstraat 35 - 37 en 
Hoofdstraat 161 - 175 niet aan 
te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

   

 5.2 Collegevoorstel : Aanwijzing gemeentelijk monument 

Doeslaan 32-34 

 

  Collegebesluit : 1. Doeslaan 32-34 te Leiderdorp, 
kadastraal bekend Leiderdorp B 
2416 aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

2. Indieners van zienswijzen 
schriftelijk op de hoogte te stellen 
van uw besluit. 

3. Het gemeentelijk monument te 
registreren op de gemeentelijke 
monumentenlijst en de aanwijzing 
in het kadaster (BAG) aan te 
tekenen 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag stuurgroep 
Sportakkoord Leiderdorp voor 
uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord 
2020 

 

  Collegebesluit : 1. Het sportakkoord Leiderdorp 

vast te stellen met hierin als 

belangrijkste doelstelling: meer 

inwoners van Leiderdorp 

blijvend  laten genieten van 

sport en bewegen. 

2.  Het uitvoeringsbudget à 

€20.000 – dat de gemeente 

Leiderdorp heeft ontvangen van 

de Rijksoverheid – in de vorm 

van een subsidie onder 

onderstaande voorwaarden toe 

te kennen aan L.S.C. Alecto, als 

aanvrager namens de 

stuurgroep Sportakkoord 

Leiderdorp: 

a. de besteding moet passen binnen 
de deelakkoorden van het 
sportakkoord en de kaders  zoals 
het sportakkoord stelt, zoals 
benoemd in het hoofdstuk 
‘organisatie’ en ‘financiën 
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sportakkoord Leiderdorp’; 
b. de stuurgroep, zoals geformuleerd 

in het sportakkoord, neemt 
besluiten over de bestedingen van 
het subsidiebedrag binnen het 
sportakkoord en legt deze 
schriftelijk vast (notulen); 

c. op twee momenten in 2021, in juni 
en november, vindt overleg plaats 
tussen de stuurgroep en de 
wethouder sport over de 
vorderingen van de uitvoering van 
het sportakkoord; 

d. de financiële middelen zijn 
taakstellend en mogen niet anders 
besteed worden dan benoemd 
onder voorwaarden a. en b. vóór 1 
mei 2022 legt de stuurgroep 
Sportakkoord Leiderdorp 
verantwoording af over de subsidie 
aan de gemeente Leiderdorp; 

 

 5.4 Collegevoorstel : Gunning verwerken van glas  

  Collegebesluit : 1. Aangaan van een overeenkomst 
voor het verwerken van glas 
met SITA Recycling Services 
Zuid B.V. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Gunning verwerken oud papier & 
karton 

 

  Collegebesluit : 1. Aangaan van een overeenkomst 
voor het verwerken van oud 
papier & karton met Peute 
Papierrecycling BV. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Mandaat ondertekening contract 
gemeentelijke Toegang 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het 
contract tussen de 
combinatie genaamd het 
Jeugdteam bestaande uit 
de partijen Stichting Cardea 
Jeugdzorg, Stichting MEE 
Zuid-Holland Noord, 
Stichting Kwadraad en 
Stichting Gemiva-SVG 
Groep en de gemeente 
Lederdorp na gunning 
middels dialoog gerichte 
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aanbesteding d.d. 11-12-
2020 voor de uitvoering van 
de gemeentelijke toegang 
tot jeugdhulp voor de 
periode van 01-07-2021 tot 
01-07-2026 met een optie, 
eenzijdig uit te oefenen 
door Opdrachtgever, tot 
verlenging van deze 
Overeenkomst onder 
gelijkblijvende 
voorwaarden met een 
periode van twee (2) keer 
twee (2) jaar. 

2. De burgemeester te 
verzoeken het mandaat te 
verlenen aan wethouder 
Daan Binnendijk voor het 
ondertekenen van de 
overeenkomst met de 
combinatie genaamd het 
Jeugdteam bestaande uit 
de partijen Stichting Cardea 
Jeugdzorg, Stichting MEE 
Zuid-Holland Noord, 
Stichting Kwadraad en 
Stichting Gemiva-SVG 
Groep voor de uitvoering 
van de gemeentelijke 
Toegang jeugdhulp. 

 

 5.7 Collegevoorstel : Overeenkomst Jeugdfonds Sport en 
cultuur 2021 

 

  Collegebesluit : 1. De Uitvoeringsovereenkomst 

met het Jeugdfonds sport en 

cultuur voor uitvoering van het 

minimabeleid voor de periode 1 

januari 2021- 31 december 

2022 vast te stellen. 

2. Voor 2021 een bijdrage van € 

35.000,- beschikbaar te stellen 

aan het Jeugdfonds sport en 

cultuur. 

3. De onder punt 2 genoemde 

kosten te dekken uit de daartoe 

beschikbare middelen 

minimabeleid (6261405). 
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 5.8 Collegevoorstel : Aanwijzingsbesluiten bij Algemene 

Plaatselijke Verordening Leiderdorp 

2020 

 

  Collegebesluit : 1. Onderhavige 
aanwijzingsbesluiten nemen, 
die betrekking hebben op 
verschillende artikelen die zijn 
opgenomen in de Algemene 
plaatselijke verordening 
Leiderdorp 2020 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


