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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 19-01-2021 
TIJDSTIP  : 9.30 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 besluitenlijsten  12  januari 2021 
Het college heeft de openbare besluitenlijst dd 12 januari 2021 met inachtneming van 
enkele wijzigingen vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 3 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
januari 2021 
Het college heeft kennisgenomen van 
de collegeplanning voor de raad en 
heeft enkele onderwerpen 
toegevoegd. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Reactie op zienswijze Adviesraad 
sociaal domein op concept 
Het college heeft kennisgenomen van 
de reactie op de zienswijze Adviesraad 
sociaal domein. 
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 3.4 Collegememo : Raadsinformatiebrief uitstel 
evaluatie Sociale Agenda 
Het college heeft kennisgenomen van 
de raadsinformatiebrief uitstel 
evaluatie Sociale Agenda. 

 

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Wethouder Van Woudenberg informeert het college over de ontwikkelingen met 
betrekking tot warmtenet. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Afwijken inkoop- en 
aanbestedingsprocedure Stichting 
Beheer Begraafplaats Rhijnhof (SBBR) 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met afwijken van de 
inkoop- en aanbestedingsprocedure om 
enkelvoudig onderhands aan te 
besteden aan Stichting Beheer 
Begraafplaats Rhijnhof voor de 
uitbesteding van de 
begraafplaatsadministratie. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Opdrachtverstrekking engineering 

Simon Smitweg aan bureau Cite B.V. 

 

  Collegebesluit : De definitieve gunning voor de 
opdracht voor de engineering van de 
Simon Smitweg te verstrekken aan de 
laagste inschrijver Buro Cite B.V. 
gevestigd te Rijswijk conform de 
gehouden meervoudig onderhandse 
aanbesteding voor een bedrag van € 
74.450,00 excl. BTW. Effectuering van 
dit collegebesluit in afwachting tot het 
raadsbesluit Bestemmingsplan Simon 
Smitweg. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Niet aanwijzen als gemeentelijk 
monument: Hoofdstraat 14, 
Hoofdstraat 92 - 94 - 96, Hoofdstraat 
108 - 110, Hoofdstraat 177, 
Hoofdstraat 188 - 190 en Hoofdstraat 
202 - 204 

 

  Collegebesluit : Conform advisering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie 
Leiden, Hoofdstraat 14, 
Hoofdstraat 92 - 94 - 96, Hoofdstraat 
108 - 110, Hoofdstraat 177, Hoofdstraat 
188 - 190 en Hoofdstraat 202 - 204 niet 
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aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

 

 5.4 Collegevoorstel : Controleprotocol en normenkader 
accountantscontrole 2021 

 

  Collegebesluit : 1. Het geactualiseerde controleprotocol 
en normenkader 2021 vaststellen en ter 
besluitvorming voor te leggen aan de 
raad. 
 
2. Het geactualiseerde normenkader 
2020 vast te stellen en ter 
besluitvorming voor te 
leggen aan de raad. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Integrale visie laadinfrastructuur 
gemeente Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de conceptvisie: 
Integrale visie laadinfrastructuur 
gemeente Leiderdorp. 
 
2. Instemmen met ter inzage legging 
van de conceptvisie voor zes weken. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
afwijzing van de toekenning van de 
Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo 2) 
regeling 

 

  Collegebesluit : Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk 
verklaren. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar tegen het besluit 
om niet handhavend op te treden 
tegen kamerverhuur aan de Van der 
Valk Boumanweg 51 

 

  Collegebesluit : Overeenkomstig het advies van de 
Regionale Commissie Bezwaarschriften 
de bezwaren ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit van 13 augustus 
2020 in stand te laten. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


