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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 10-02-2021 
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 2 februari 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 2 februari 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 6 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 3.2 Collegememo : Ontwikkeling WW- en bijstandscijfers 
t/m december 2020 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de ontwikkeling van de WW- en 
bijstandscijfers t/m december 2020. 
 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

  Wethouder Binnendijk informeert het college naar aanleiding van de 
bestuursvergadering van Servicepunt71. 
 
Vandaag zal ten behoeve van de RDOG een overleg plaatsvinden over de 2e 
Businesscase. 
 
De burgemeester informeert het college over het overleg van het RBT m.b.t. tot de 
Covid19-crisis. 
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 5.1 Collegevoorstel : Afwijken inkoopbeleid 

vervolgopdracht Urhahn Baanderij 
 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met het afwijken van 
het beleid voor de inkoop- en 
aanbestedingsprocedure om een 
enkelvoudig onderhandse aanbesteding 
te voeren voor de nog uit te werken 
vervolgopdracht aan Urhahn bij de 
stedenbouwkundige aspecten voor 
de uitvoeringsstrategie voor de 
Baanderij. 

 

 

 5.2 Collegevoorstel : Voorstel lokaal maatwerk 

Hoogmadeseweg 72 

 

  Collegebesluit : Instemmen met lokaal maatwerk 
voorstel voor de Hoogmadeseweg 72, 
waarbij de regels van de 
huisvestingsverordening worden 
toegepast en Leiderdorpse inwoners die 
een sociale huurwoning achterlaten 
voorrang krijgen. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar verkeersbesluit 
Wagenmaker 42 

 

  Collegebesluit : 1. Het advies van de commissie 
bezwaarschriften over te nemen. 
 
2. Het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren. 
 
3. Het verkeersbesluit in stand te laten. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Vaccinatielocatie  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het 
aanwijzen van de Sporthal de 
Bloemerd als regionale COVID-
19 vaccinatielocatie. 

2. Principe geen geld op verdienen 
maar wel alle kosten kunnen 
declareren. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Discussienota van afval naar grondstof  

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van de 
discussienota van afval naar grondstof. 
 
2. De discussienota van afval naar 
grondstof ter bespreking aan te bieden 
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in het politiek 
forum. 

 

 5.6 Collegevoorstel : Huidige stand van zaken (evaluatie) 
schuldhulpverlening 

 

  Collegebesluit : 1. De evaluatie huidige stand van zaken 
schuldhulpverlening vast te stellen. 
 
2. De evaluatie met begeleidende brief 
toe te sturen aan de gemeenteraad. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Evaluatie economisch beleidsplan 
2014-2020 'Ondernemend Leiderdorp' 

 

  Collegebesluit : 1. De evaluatie van het economisch 
beleidsplan 2014 - 2020 'Ondernemend 
Leiderdorp' vast te stellen en te 
gebruiken als bouwsteen voor het 
opstellen van het geactualiseerde 
economisch beleid 2021 – 2026. 
 
2. De factsheet economische veerkracht 
van Leiderdorp vast te stellen en te 
gebruiken als bouwsteen voor het 
opstellen van het geactualiseerde 
economisch beleid 2021 – 2026. 
 
3. Het presidium door middel van 
bijgaande brief te verzoeken om in het 
Politiek Forum van 22 maart 2021 het 
economisch beleidsplan te agenderen, 
met als doel in een vroegtijdig stadium 
uitgangspunten en randvoorwaarden bij 
de raad op te halen ten behoeve van 
het geactualiseerde economisch beleid 
en tevens de gemeenteraad door 
middel van bijgaande brief te 
informeren over de evaluatie van het 
huidige economisch beleidsplan 2014 - 
2020 en de factsheet economische 
veerkracht gemeente Leiderdorp. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


