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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 23 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 16 maart 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 16 maart 2021 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis" 
Week 12 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Tussenevaluatie sport- en 
beweegnota 2020 

 

    Het college stemt in met de 
tussenevaluatie sport- en beweegnota 
2020. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : RIB uitwerking motie Berenschot  

    Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad terzake afdoening 
motie Samenwerken in de Leidse 
regio. 
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 3.4 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
maart 2021 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de collegeplanning. 

 

 

 3.5 Collegememo : Raadsinformatie participatietraject 
hoogbouwvisie 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de brief aan de raad terzake het 
participatietraject Hoogbouwvisie. 

 

 

 3.6 Collegememo : Raadsbrief over stand van zaken 
onderzoek naar een nieuw 
samenwerkingsmodel voor de 
bedrijfsvoering van de Leidse regio 

 

    Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad terzake het 
onderzoek naar een nieuw 
samenwerkingsmodel voor de 
bedrijfsvoering in de Leidse regio. 

 

 

 3.7 Collegememo : Brief aan de raad ter afdoening van 
motie 19-43: zoveel mogelijk 
natuurlijke oevers in Leiderdorp 

 

    Het college stemt in met de brief aan 
de raad met betrekking de afdoening 
van de motie terzake natuurlijke 
oevers. 

 

 

 3.8 Collegememo : Zienswijze programmabegroting 2022 
en Meerjarenramingen 2023-2025 
VRHM 

 

    Het college stemt in met de concept 
zienswijze terzake de 
programmabegroting en 
meerjarenramingen van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

  Geen bijzonderheden. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 
monument Hoofdstraat 230 
 

 

  Collegebesluit : Conform advisering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie 
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Leiden, Hoofdstraat 230 te 
Leiderdorp aan te wijzen als 
gemeentelijk monument met 
monumentnummer 38. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: September 2017 is de 
"Monumentennota Leiderdorp" 
vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is 
Hoofdstraat 230 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 opgesteld. 
In een vergadering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden 
is positief geadviseerd om Hoofdstraat 
230 aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

 

 

 5.2 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 

monument Ruigekade 2 

 

 

  Collegebesluit : Conform advisering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie 
Leiden, Ruigekade 2 te 
Leiderdorp aan te wijzen als 
gemeentelijk monument met 
monumentnummer 37. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: September 2017 is de 
"Monumentennota Leiderdorp" 
vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is Ruigekade 
2 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 opgesteld. In 
een vergadering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden 
is positief geadviseerd om Ruigekade 2 
aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

 

 

 



 

4 

 5.3 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 
monument Hoofdstraat 34 
 

 

  Collegebesluit : Conform advisering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie 
Leiden, Hoofdstraat 34 te 
Leiderdorp aan te wijzen als 
gemeentelijk monument met 
monumentnummer 39. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: September 2017 is de 
"Monumentennota Leiderdorp" 
vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is 
Hoofdstraat 34 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 opgesteld. In 
een vergadering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden 
is positief geadviseerd om Hoofdstraat 
34 aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Technische aanpassing Nadere regels 
jeugdhulp 2018 
 

 

  Collegebesluit : 1. Aan artikel 3.1 van de Nadere Regels 
Jeugdhulp 2018 (hoofdstuk PGB) een 
negende lid toe te voegen, luidende: 
“De kaders voor begeleiding die met 
ingang van 1 oktober 2020 in werking 
zijn getreden, zijn van toepassing op alle 
zorgaanbieders van PGB”. 
 
2. Te bepalen dat dit besluit in werking 
treedt op 1 april 2021. 
 
3. De raad te informeren over de 
technische Nadere Regels Jeugdhulp 
Leiderdorp 2018. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De huidige Nadere Regels Jeugdhulp 
Leiderdorp 2018 zijn in 2018 
vastgesteld. Deze nadere regels zijn 
naar aanleiding van gesprekken met het 
JGT, tot stand gekomen. Op dit moment 
wordt de inkoop van jeugdhulp in 
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segmenten vormgegeven voorvloeiend 
uit het REGIONAAL INKOOPPLAN 
JEUGDHULP 2020. Dit leidt tot een 
aantal aanpassingen in het beleid. 
Waaronder de kaders voor begeleiding. 
Voor Zorg in natura is dit reeds 
aangepast echter voor de aanvragen 
voor PGB was dit nog niet mogelijk. 
Hiervoor moet de nadere regels 2018 
worden aangepast. Het doel van deze 
technische wijzing van de nadere regels 
2018 is om de kaders voor begeleiding 
ook voor PGB te laten gelden. De 
uiteindelijke aanpassing van de 
verordening en de nadere regels zal 
verder strekken dan deze technische 
wijzing en later dit jaar volgen. 

 

 5.5 Collegevoorstel : Verkoop van een vrijstaande garage 
welke is gesitueerd naast de 
Resedastraat 47 
 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met de verkoop van de 
garage met omliggende grond e.e.a. 
gesitueerd naast de Resedastraat 47. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In december 2018 zijn in de  
afrondingsfase vanuit het W4 projekt 
diverse gronden van de Staat(RWS) in 
eigendom overgedragen aan de 
Gemeente Leiderdorp. Dit betrof ook de 
garage grenzend aan de Resedastraat 
47 welke geen onderdeel heeft 
uitgemaakt van de 
sloopwerkzaamheden. De garage is 
door de Dienst der Domeinen sinds 
ca. 2001 verhuurt geweest aan de 
bewoners van de Resedastraat 47. Deze 
familie maakt nog steeds gebruik van de 
garage. Sinds de overdracht in 2018 van 
de Staat aan de gemeente is er geen 
sprake geweest van een actieve 
ver/huur/gebruiksovereenkomst. 
Uw college wordt verzocht akkoord te 
gaan met de verkoop van dit object aan 
de huidige gebruiker. 
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 5.6 Collegevoorstel : Ondertekenen intentieverklaring 
vestiging opstalrecht 
 

 

  Collegebesluit : Het aangaan van een intentieverklaring 
met de zonnecoöperatie Zon op 
Leiderdorp, voor vestiging van recht van 
opstal op het dak van de sportzaal 
Hoftuyn ten behoeve van het 
plaatsen van een 
zonnepaneleninstallatie. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Sinds april 2018 ondersteunt de 
gemeente zonnecoöperatie Zon op 
Leiderdorp bij het uitrollen van 
collectieve zonne-energieprojecten. 
Dorpsgenoten en andere partijen die 
zelf geen geschikt of eigen dak hebben, 
kunnen op deze manier investeren in en 
profiteren van duurzame energie 
opgewekt in Leiderdorp. Het eerste 
project van 224 panelen is in 
2019/2020 gerealiseerd op de loods 
naast het gemeentehuis. Op 16 juni 
2020 heeft u een principebesluit 
genomen een tweede locatie te 
verkennen, zijnde sporthal Hoftuyn. 
 
De coöperatie wil de samenwerking 
middels een intentieverklaring 
formaliseren om aanspraak te kunnen 
maken op de door het Rijk beschikbaar 
gestelde SCE-subsidie voor 
energiecoöperaties, welke vanaf 1 april 
2021 open gaat voor aanvragen. 
 
In dit voorstel wordt gevraagd om in te 
stemmen met het aangaan van de 
intentieverklaring voor het vestigen van 
een recht van opstal op het dak van de 
sportzaal Hoftuyn ten behoeve van het 
plaatsen van een 
zonnepaneleninstallatie. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Gunning opdracht opstellen 
Transitievisie Warmte 
 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met de gunning aan 
Royal HaskoningDHV voor het opstellen 
van de Transitievisie Warmte. 
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  Publieks- 

samenvatting 

: In het Klimaatakkoord is de verplichting 
voor gemeenten opgenomen om 
uiterlijk in 2021 een Transitievisie 
Warmte (TVW) op te stellen. In de TVW 
omschrijft de gemeente per wijk 
hoe alle gebouwen aardgasvrij worden. 
Ook wordt in de TVW het tijdspad 
vastgelegd waarop wijken van het 
aardgas af gaan. Voor de wijken 
waarvan de transitie in of voor 2030 
gepland is, is ook aangegeven hoe de 
potentiële alternatieve energie 
infrastructuren eruit gaan zien. Voor het 
opstellen van TVW is een meervoudig 
onderhandse procedure doorlopen, 
waarbij vijf adviesbureaus zijn 
uitgenodigd om deel te nemen. Van 
deze vijf bureaus hebben wij twee 
(geldige) inschrijvingen ontvangen. Op 
basis van de gunningscriteria (MVI) is 
Royal HaskoningDHV als beste 
beoordeeld. 

 

 

 5.8 Collegevoorstel : Liquidatie OBSG 
 

 

  Collegebesluit : De gemeenteraad voor te stellen in te 
stemmen met de liquidatie van de 
stichting OBSG per 1 mei 2021. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De stichting Openbare 
Basisscholengemeenschap (OBSG) 
Leiderdorp en stichting Openbaar 
Primair en Speciaal Onderwijs (PROO) 
Leiden zijn per 1 januari 2020 
gefuseerd. Na de bestuurlijke 
overdracht is de stichting OBSG leeg 
achtergebleven en moet nog 
geliquideerd worden. Bij een opheffing 
na overdracht dient conform de 
statuten van de OBSG (artikel 15 
lid 1) de gemeenteraad zijn goedkeuring 
te geven. Het college heeft de 
gemeenteraad destijds geïnformeerd 
over het positieve advies over de fusie 
en de bevoegdheid van de raad inzake 
liquidatie van de stichting. Met dit 
besluit wordt invulling gegeven aan het 
verzoek van PROO Leiden-Leiderdorp en 
kan het fusietraject worden afgerond. 
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6  Sluiting 
 

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

    


