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VERGADERIN
G

: College van Burgemeester en Wethouders 

DATUM : 16 maart 2021
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 9 maart 2021
De openbare besluitenlijsten dd 9 maart 2021 is ongewijzigd vastgesteld. 

3 DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN

3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis" 
Week 11

Voor kennisgeving aangenomen.

3.2 Collegememo : College reactie brief adviesraad beleidsregels 
bijzondere bijstand

Het college heeft kennisgenomen van de reactie 
op de brief terzake beleidsregels bijzondere 
bijstand.

3.3 Collegememo : Heroriëntatie zelfstandig ondernemers corona

Het college heeft kennisgenomen van de 
heroriëntatie zelfstandig ondernemers corona.

4 Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen
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Geen bijzonderheden.

5 OPENBARE BESLUITEN

5.1 Collegevoorstel : Dienstverleningsovereenkomst toezicht 
rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet - Leidse Regio

Collegebesluit : 1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan 
met gemeenten Leiden ter uitvoering van
toezicht en handhaving van rechtmatig gebruik 
van Wmo-ondersteuning en Jeugdwetzorg
in de Leidse regio.
2. Het mandateren van het college van 
burgemeester en wethouders van Leiden voor de
uitvoering van toezicht en handhaving van 
rechtmatig gebruik van Wmo- en Jeugdwetzorg
in de Leidse regio.
3. De dienstverlengingsovereenkomst met 
terugwerkende kracht in te stellen vanaf 1
januari 2021.

Publieks-

samenvatting

: Op grond van de Wmo en de Jeugdwet zijn 
gemeenten verlicht om een toezichthouder
rechtmatigheid aan te stellen die zich bezighoudt 
met de bestrijding van zorgfraude en
oneigenlijk gebruik. Omdat de Leidse 
regiogemeenten gezamenlijk de 
Wmomaatwerkvoorzieningen
contracteren en ook Jeugd op Leids regionaal 
niveau gaat acteren, willen de gemeenten Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwouden 
gezamenlijk optrekken om (preventief) op te 
treden tegen fouten en fraude. De 
toezichthouders zijn in dienst bij de gemeente 
Leiden en een dienstverleningsovereenkomst 
tussen Leiden en de afzonderlijke gemeenten 
wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 
2021 vastgesteld, waarmee de aangewezen 
functionarissen als regionale toezichthouders 
kunnen functioneren. Deze toezichthouders 
rechtmatigheid zullen de opsporing, toezicht en
handhaving van fraude binnen de Wmo en 
Jeugdwet voor hun rekening nemen door te
acteren op meldingen vermoeden van fraude 
maar ook regelmatig onderzoeken uitvoeren
naar de uitvoering van gecontracteerde zorg én 
de trajecten met persoonsgebonden budget 
(pgb). De gemeenten zetten zich bij het toezicht 
in op het aan de voorkant voorkomen van 
oneigenlijk gebruik en mogelijk misbruik.
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5.2 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing 
van de aanvraag om bijstand op grond van de 
IOAW

Collegebesluit : 1.Overeenkomstig het advies van de Regionale 
Commissie Bezwaarschriften de bezwaren
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit 
van 11 september 2020 in stand te laten.

Publieks-

samenvatting

: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de 
afwijzing van een aanvraag om een uitkering op
grond van de IOAW. De Regionale Commissie 
Bezwaarschriften heeft partijen gehoord en
hierover een advies gegeven. Het college dient 
nu, met inachtneming van het advies van de
commissie een beslissing te nemen op het 
bezwaarschrift.

5.3 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing 
van een dwangsom bij niet tijdig beslissen

Collegebesluit : 1.Het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk 
verklaren.

Publieks-

samenvatting

: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de 
beschikking van 19 oktober 2020. Met dit
besluit is een dwangsom afgewezen op grond van 
de Wet Dwangsom. Het bezwaar wordt
kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.
Het bezwaar is te laat ingediend en er zijn geen 
verschoonbare redenen voor de
termijnoverschrijding. Niet in geschil is dat het 
besluit van 19 oktober 2020 verzonden is en
ontvangen is door belanghebbende.

5.4 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk monument 
Hoogmadesweg 14-16

Collegebesluit : 1. Conform advisering van de Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden, Hoogmadesweg 14-
16 te Leiderdorp aan te wijzen als gemeentelijk 

monument met monumentnummer 36.

Publieks-

samenvatting

: September 2017 is de "Monumentennota 
Leiderdorp" vastgesteld. Gezien de
cultuurhistorische waarde is Hoogmadesweg 14-
16 in voornoemde nota opgenomen en
stelt dan ook gedegen onderzoek naar de 
benodigde status om de cultuurhistorie van het
object te waarborgen. Om de cultuurhistorische 
waarde te bepalen is een monumentbeschrijving
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opgesteld. In een vergadering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden is
positief geadviseerd om Hoogmadesweg 14-16 
aan te wijzen als gemeentelijk monument.

5.5 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke monumentensubsidie 
Hoofdstraat 77

Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 1153,54 toekennen, in de 
restauratiekosten van € 3460.60, als zijnde
monumentensubsidie voor onderhoudskosten 
van Hoofdstraat 77.
2. De aangewezen toezichthouder te mandateren 
om de onder beslispunt 1 genoemde
subsidie ter beschikking te stellen na controle op 
uitvoer.

Publieks-

samenvatting

: Het college kan aan de eigenaar van een 
gemeentelijk monument een financiële bijdrage
(subsidie) toekennen in de subsidiabele 
onderhouds- of restauratiekosten van dat
monument. De subsidie wordt uitsluitend 
toegekend ten behoeve van monumenten die
volgens de Erfgoedverordening Leiderdorp zijn 
aangewezen en zijn geplaatst op de
gemeentelijke monumentenlijst. Een subsidie kan 
per monument één maal per subsidiejaar
worden verleend en alleen als het 
monumentensubsidiebudget voor dat jaar 
toereikend is.
De subsidie bedraagt in alle gevallen één derde 
deel van de subsidiabele kosten, met een
maximum van € 4.000,- per aanvraag, per 
subsidiejaar.

5.6 Collegevoorstel : Naamgeving voormalig terrein Vliko

Collegebesluit : 1.De naamgeving "Park Agthoven" toe te kennen 
aan het voormalig terrein van de firma Vliko.

Publieks-

samenvatting

: Park Agthoven is de nieuwe naam van het 
groengebied dat de gemeente op het voormalige
Vliko-terrein aanlegt. Afvalverwerker Vliko 
verhuisde in 2016 van het bedrijventerrein aan
de Achthovenerweg naar Zoeterwoude. Dat bood 
gelegenheid het bedrijventerrein in de
polder te verkleinen en te vergroenen (zie 
www.leiderdorp.nl/lagezijde). Door de verhuizing
van Vliko verviel de straatnaamgeving. Met de 
toekenning van de naam Park Agthoven blijft
de locatie te vinden voor hulpdiensten.
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5.7 Collegevoorstel : Beleidsregels WMO 2021

Collegebesluit : 1. De Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning Leiderdorp 2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met de collegereactie op het 
advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Publieks-

samenvatting

: In de Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning worden de richtlijnen en
bevoegdheden van het college uitgewerkt met 
betrekking tot onder meer de 
Wmotoegangsprocedure en -afwegingskaders 
voor maatwerkvoorzieningen. De Beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning worden 
regelmatig geactualiseerd als gevolg van
wijzigingen in wet- en regelgeving, beleid en 
uitvoering. De beleidsregels zijn tot stand
gekomen in samenwerking met de 
regiogemeenten Leiden, Oegstgeest en 
Zoeterwoude.
Ook heeft de Adviesraad sociaal domein een 
advies uitgebracht over de beleidsregels. De
beleidsregels treden in werking op 23 maart 
2021.

5.8 Collegevoorstel : Afwijkingenbeleid 4e wijziging - beleidsregel 
Leisure op De Baanderij  en 
omgevingsvergunning De Klimmuur

Collegebesluit : 1. De beleidsregel voor het toelaten van leisure-
functies op bedrijventerrein De Baanderij in
afwijking van het geldende bestemmingsplan vast 
te stellen als 4e wijziging van het Beleid
voor beperkte afwijkingen van het 
bestemmingsplan 2013 (Bijlage 1).
2. Een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen 
voor het vestigen van een indoor
boulderbaan/klimmuur (bedrijf De Klimmuur) in 
het bedrijfspand Draadbaan 49 in strijd
met het bestemmingsplan De Baanderij 
(maximaal 10 jaar).

Publieks-

samenvatting

: Er worden regelmatig (principe)aanvragen 
ingediend voor het exploiteren van 
'leisurefuncties' op het bedrijventerrein De 
Baanderij. Op dit moment ligt er een formele 
aanvraag voor het vestigen van een indoor 
boulderbaan/klimmuur (bedrijf De Klimmuur) op 
de locatie Draadbaan 49. Voor een klimmuur zijn 
voorheen minder concrete verzoeken op andere 
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locaties afgewezen.

Inmiddels is voor een aantal bedrijven 
buitenplans afgeweken van het 
bestemmingsplan, waarbij leisure-functies, al dan 
niet gedeeltelijk, (tijdelijk) zijn vergund op de 
begane grondlaag. Dit staat op gespannen voet 
met de behoefte aan geschikt bedrijfsareaal voor
traditionele bedrijvigheid (met name in 
milieucategorie 3 en hoger).
Dit voorstel bevat een overzicht van de reeds 
vergunde afwijkingen en formuleert een
aanvulling op het afwijkingenbeleid hoe met 
dergelijke aanvragen om te gaan.
Er bestaat behoefte aan een beleidsregel waaruit 
concreet blijkt hoe het college invulling
geeft aan de bevoegdheid om af te wijken van 
het bestemmingsplan voor leisure-functies
en welke bovengrens daarbij gewenst is. Een 
beleidsregel voorkomt beslissingen die op
gespannen voet staan met het 
gelijkheidsbeginsel/willekeur. De beleidsregel 
voorziet er hoofdzakelijk in concreet aan te geven 
hoeveel oppervlakte aan Leisure maximaal en bij
voorkeur tijdelijk wordt toegelaten op de 
Baanderij. Daarbij wordt tevens duidelijk wat
onder leisure wordt verstaan.
Met dit voorstel wordt het college voorgesteld 
om de beleidsregel vast te stellen en het
afwijkingenbeleid hierop aan te passen. Voorts 
wordt uw college voorgesteld de
omgevingsvergunning te verlenen voor een 
indoor klimmuur in het bedrijfspand Draadbaan
49 in afwijking van het geldende 
bestemmingsplan.

5.9 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing 
van bijzondere bijstand voor tandartskosten

Collegebesluit : De bezwaren gegrond verklaren op basis van het 
gewekte vertrouwen bij de aanvraag en over te 
gaan tot het vergoeden van de bijzondere 
bijstand.

Publieks-

samenvatting

: Er is een aanvraag ingediend om bijzondere 

bijstand voor tandartskosten. De aanvraag is 

afgewezen aangezien er sprake is van een 

voorliggende voorziening in de vorm van de 

collectieve zorgverzekering Zorg & Zekerheid via 

de gemeente. Hiertegen is een bezwaarschrift 

ingediend. Betrokkene is ambtelijk gehoord.
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6 Sluiting

  
De secretaris, De voorzitter,

H. Romeijn L.M. Driessen- Jansen
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