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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 16-22021 
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  10-2-2021 
De openbare besluitenlijst dd 10 februari 2021 is met inachtneming van enkele 
redactionele wijzigingen vastgesteld 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 7 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
februari 
Het college heeft kennisgenomen van 
de collegeplanning 

 

 
 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Van Woudenberg informeert het college over de resultaten van het 
portefeuillehoudersoverleg regionale aangelegenheden Leidse regio. 
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5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 

monument Hoofdstraat 100 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advisering van de 
Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden, 
Hoofdstraat 100 te Leiderdorp 
aan te wijzen als gemeentelijk 
monument met 
monumentnummer 35. 

 

   
 

 5.2 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 

monument Hoofdstraat 98 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advisering van de 
Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden, 
Hoofdstraat 98 te Leiderdorp 
aan te wijzen als gemeentelijk 
monument met 
monumentnummer 34 

 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 
monument Hoofdstraat 38 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advisering van de 
Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden, 
Hoofdstraat 38 te Leiderdorp 
aan te wijzen als gemeentelijk 
monument met 
monumentnummer 33. 

 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Machtiging Belastingdienst/Toeslagen 
hersteloperatie toeslagenaffaire 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 

machtiging van de 

Belastingdienst/Toeslagen om 

gedupeerden te benaderen in 

kader van de hersteloperatie 

toeslagenaffaire 

2. Akkoord te gaan met de 

ondertekening van de 

verwerkersovereenkomst en de 

gebruikersvoorwaarden van het 

portaal van de 
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Belastingdienst/Toeslagen in 

kader van de 

gegevensoverdracht tussen 

Belastingdienst/Toeslagen en 

de (onder)gemachtigde. 

3. Het verlenen van een 

machtiging en de uitoefening 

van de in de machtiging 

genoemde werkzaamheden aan 

Incluzio Leiderdorp. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Regeling regionale 
toegangscontrolepas, tag en 
bezoekerspas 

 

  Collegebesluit : 1. De regeling ‘Regionale 

toegangscontrolepas, tag en 

bezoekerspas’ vast te stellen. 

2. De werkgeverscommissie van 

de raad te verzoeken de bij 

besluit 1 opgenomen regeling  

overeenkomstig te verklaren 

voor de medewerkers van de 

griffie. 

3. Bijgaande brief aan de 

werkgeverscommissie vast te 

stellen.  

 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar van commissie  

  Collegebesluit : 1. Overeenkomstig het advies van 
de Regionale Commissie 
Bezwaarschriften de bezwaren 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit van 25 
februari 2020 in stand te laten. 

 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Aanstelling Interim leidinggevende 
Wmo backoffice 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de 
aanstelling van een interim 
leidinggevende WMO 
Backoffice. 

2. De programmamanager M. van 
Weering te mandateren het 
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contract te tekenen 
 

 

 5.8 Collegevoorstel : Motie Duurzame Bebording  

  Collegebesluit : 1. De motie Duurzame bebording 

M2020-11-011 over te nemen. 

2. In te stemmen met de concept 

raadsbrief. 

 

 

 
 

 5.9 Collegevoorstel : Realiseren 12 beschermd woonunits in 
Driemaster 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het realiseren 

van 12 beschut woonunits in 

samenwerking met De 

Haardstee in de woonlocatie de 

Driemaster. 

2. Voor minimale duur van 2 jaar 

een 2-kamer woning op de 

begaande grond te beschikken 

voor groepsactiviteiten voor de 

bewoners van de  

woonvoorziening en personeel. 

 

 

 

 5.10 Collegevoorstel : Uitbreiding schoolplein Kindcentrum 
de Brink 

 

  Collegebesluit : 1. Het verzoek van de PCBO om 
het plein van de 
Kastanjelaanschool uit te 
breiden in principe toe te 
kennen. 

2. Hiervoor een perceel grond 
gelegen achter 
Hoogmadeseweg 15 (A 4016, 
210m²) aan te kopen en dit aan 
te leggen als 
schoolplein/fietsenstalling. 

3. Als dekking hiervoor tot een 
maximum van € 100.000 
inclusief BTW de kostenplaats 
Onderwijshuisvesting aan te 
wijzen. 

4. Voor de ondertekening van de 
voorlopige koopovereenkomst 
een planschaderisicoanalyse uit 
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te laten voeren en 
bodemonderzoek te doen. 

5. Als uw college besluit dat met 
bovenstaande onderzoeken de 
financiële haalbaarheid niet in 
gevaar komt, een voorlopige 
koopovereenkomst aan te gaan 
met de huidige eigenaar en de 
ontwerpbestemmingsplanwijzig
ingsprocedure in gang te zetten. 

 
Het college heeft na een verzoek van de 
Kastanjelaan School/bestuur PCBO 
besloten mee te willen werken aan het 
uitbreiden van het schoolplein. Hiervoor 
zal eerst nog een aantal onderzoeken 
en een uitgebreide participatie dienen 
plaats te vinden. Het betreft dan ook 
vooralsnog een principe besluit. 

 

 5.11 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
terugvordering van de voorschot Tozo 
1 uitkering en de hoogte van de 
toegekende Tozo 1 uitkering 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren gericht tegen het 

besluit van 18 augustus 2020 

wat zich richt tegen het 

terugvorderen van het 

voorschot op de Tozo 1 

uitkering niet-ontvankelijk 

verklaren. 

2. De bezwaren gericht tegen de 

toekenning van de Tozo 1 

uitkering naar de norm voor 

een echtpaar ongegrond 

verklaren en het bestreden 

besluit handhaven 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


