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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 6 april 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 
     
  
  
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 30 maart 2021 
 Met inachtneming van een enkele wijziging is de openbare besluitenlijst dd. 30 maart 
2021 vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 14 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Projectplan Implementatie Toegang 
Jeugdhulp 
Het college heeft kennisgenomen van 
het projectplan Implementatie 
Toegang Jeugdhulp. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Projectopdracht decentralisatie en 
transformatie maatschappelijke zorg 
Leiderdorp 
Het college heeft kennisgenomen van 
de projectopdracht "Decentralisatie 
en transformatie maatschappelijke 
zorg Leiderdorp". 
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 3.4 Collegememo : Kwartaalstatistiek Werk en Inkomen 
Het college heeft kennisgenomen van 
de brief aan de raad terzake de 
raadsbrief met betrekking tot de 
kwartaalstatistiek Werk en Inkomen. 

 

 
 

 3.5 Collegememo : Reactie motie 'Vronkenlaan als 
etalage van de verduurzaming' 
Het college heeft kennisgenomen van 
de brief aan de raad terzake de motie 
"Vronkenlaan als etalage van de 
verduurzaming". 
 

 

                                        

 3.6 Annotaties PHO 

Maatschappij 

en Jeugd 

woensdag 7 

april 2021 

 Het college heeft kennisgenomen van 
de annotaties ten behoeve van het 
portefeuillehouders overleg 
Maatschappij en Zorg dd. 7 april 2021. 

 

 
 

4                 Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
 
Wethouder Van Woudenberg informeert het college naar aanleiding van een 
bestuurlijk overleg over de Regionale Energiestrategie. Het rapport is vrijgegeven voor 
reacties door de gemeenteraden. 
 
Wethouder Joosten informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot 
de omgevingsagenda. 
 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Bruikleenovereenkomst 
Staatsbosbeheer 
 

 

  Collegebesluit : 1. Te besluiten tot het aangaan van de 
bijgevoegde Bruikleenovereenkomst 
met Staatsbosbeheer voor het gedeelte 
van het perceel B4707 aan de Bospolder 
11 te Leiderdorp. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente gaat het HSL/A4 
informatiecentrum omvormen tot het 
Groene Hart Centrum. De openbare 
ruimte om het Centrum wordt 
momenteel ingericht conform het door 
B&W vastgestelde ontwerp. De 
herinrichting vindt voor een beperkt 
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gedeelte ook plaats op grondgebied van 
Staatsbosbeheer. Voor het gebied heeft 
dit een toegevoegde waarde. 
Staatsbosbeheer wil daar aan 
meewerken onder de voorwaarde dat 
de gemeente het beheer van een ander 
gedeelte van hun perceel ook 
overneemt. 

   

 5.2 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 

monument Hoofdstraat 216 

 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advisering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie 
Leiden, Hoofdstraat 216 te 
Leiderdorp alsnog aan te wijzen als 
gemeentelijk monument met 
monumentnummer 41 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: September 2017 is de 
"Monumentennota Leiderdorp" 
vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is 
Hoofdstraat 216 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 
216 aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 
monument Dr. van Rhijnstraat 10 
 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advisering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie 
Leiden, Dr. van Rhijnstraat 10 te 
Leiderdorp aan te wijzen als 
gemeentelijk monument met 
monumentnummer 42. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: September 2017 is de 
"Monumentennota Leiderdorp" 
vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is Dr. van 
Rhijnstraat 10 in voornoemde nota 
opgenomen en stelt dan ook gedegen 
onderzoek naar de benodigde status om 
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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 Dr. van 
Rhijnstraat 10 aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. 

 

 5.4 Collegevoorstel : Uitkomsten woonwagenonderzoek HR  

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van de uitkomsten 
van onderzoek; naar aanleiding van het 
behoefteonderzoek het 
afstammingsbeginsel en het 
gelijkheidsbeginsel vast te stellen. 
2. Bij wijziging van woonbeleid een 
woonwagenparagraaf op te nemen en 
in de regionale monitor van de 
woningbouwprogramma’s het aantal 
(nieuwe) standplaatsen bij te houden. 
3.Ten aanzien van de toewijzing van 
sociale huurwoonwagens en 
standplaatsen het Dagelijks Bestuur HR 
en de colleges te adviseren: 
voor inschrijving en toewijzing van 
sociale huurwoonwagens en 
standplaatsen een nieuwe werkwijze te 
ontwikkelen met bij voorkeur regionale 
afspraken en lokale of subregionale 
invulling. 
4. Vooruitlopend op een nieuwe 
werkwijze, lokaal maatwerk inzetten 
om mogelijkheden voor voormalige 
woonwagenbewoners (spijtoptanten) 
en eenpersoonshuishoudens te 
vergroten. 
5. Ten aanzien van de uitbreiding van 
het aantal woonwagens en 
standplaatsen subregionaal afspraken 
te maken in overleg met de doelgroep 
en omgeving op basis van de 
gemiddelde verdeelsleutel van 1,2 
standplaats per 1000 
nieuwbouwwoningen. Daarbij het 
aantal standplaatsen gelijker over de 
gemeenten te verdelen, kijkend naar 
het huidige aantal standplaatsen in 
relatie tot de totale voorraad. 
6. In te stemmen om in Leiderdorp een 
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verkenning te starten over 
mogelijkheden tot uitbreiding van 
woonwagenstandplaatsen in 
Leiderdorp. 
7. Instemmen met bijgevoegde 
communicatie ( zie bijlage 2) aan 
woonwagenbewoners in Leiderdorp. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Nadat de Woonwagenwet in 1999 is 
ingetrokken, hebben gemeenten 
ingezet op de normalisatie van de 
positie van woonwagenbewoners. 
N.a.v. uitspraken van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens over 
de rechten van de Roma heeft het 
ministerie in 2018 een nieuw 
beleidskader voor gemeentelijk 
woonwagen- en standplaatsenbeleid 
opgesteld. Een uitgangspunt is dat 
gemeentelijk beleid voldoende rekening 
dient te houden met en ruimte dient te 
geven aan het woonwagenleven van 
woonwagenbewoners. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
behoefte aan standplaatsen in kaart 
gebracht wordt. 
In juli 2020 is opdracht gegeven aan 
Forticon voor de uitvoering van een 
regionaal behoefteonderzoek naar 
woonwagens en standplaatsen. Op 
basis van dit onderzoek wordt het 
beleid van gemeenten aangepast en 
worden samen met de bewoners 
toegewerkt naar een nieuwe werkwijze. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Samenwerking warmtetransitie Leidse 
regio en restwarmte via WarmtelinQ+ 
 

 

  Collegebesluit : De raad voor te stellen: 
1. De keuze te maken voor 
samenwerking tussen de zes 
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, 
Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude om haar zuivere 
rolneming en sturing op publieke 
waarden in de warmtetransitie in de 
Leidse regio effectiever te kunnen 
vormgeven; de keuze voor 
samenwerking voor 1 augustus 2021 
vast te leggen in een 
samenwerkingsconvenant voor de 
periode tot eind 2022 en af te spreken 
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een verkenning te doen voor 
samenwerking in de periode vanaf 1 
januari 2023. 
2. De organisatie van samenwerking op 
de warmtetransitie een budget mee te 
geven inde vorm van een eenmalige 
bijdrage van maximaal 195.386,- euro, 
met dekking uit budget reserve 
duurzaamheid, voor de periode tot eind 
2022, waarbij er vanuit gegaan 
wordt dat het Rijk daadwerkelijk de in 
het advies van de Raad voor het 
Openbaar Bestuur voorgerekende 
uitvoeringslasten van het 
Klimaatakkoord beschikbaar stelt. 
3. De intentie uit te spreken om voor de 
periode vanaf 1 januari 2023 een 
regionaal te vormen investeringsfonds 
op te bouwen en hier verkennend 
onderzoek naar te doen. 
4. Een keuze te maken voor het 
benutten van restwarmte via vormen 
van collectieve warmtevoorziening, 
waarbij de eerder genoemde publieke 
waarden (betaalbaarheid en 
haalbaarheid, duurzaamheid, 
betrouwbaarheid) worden geborgd. 
5. Binnen de kaders van het 
bijgevoegde raadsbesluit het college te 
mandateren om ter uitvoering van dat 
raadsbesluit formele afspraken te 
maken met Gasunie en/of andere 
partijen om de ingezette koers te 
kunnen vervolgen. 
6. De realisatie van de beslispunten 4 en 
5 afhankelijk te maken van de (tijdige) 
besluitvorming en uitvoering door 
andere partijen als het gaat om de 
WarmtelinQ+ en de beschikbaarheid 
van restwarmte voor de Leidse regio, 
waarbij de Leidse regio haar 
verantwoordelijkheid pakt om partners 
in de energietransitie aan te moedigen 
hun deel in de collectieve 
verantwoordelijkheid voor de 
warmtetransitie te nemen. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten het 
raadsvoorstel samenwerking 
warmtetransitie Leidse regio en 
restwarmte via WarmtelinQ+ ter 
vaststelling aan te bieden aan de 
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gemeenteraad. Hiermee blijft de 
samenwerking in de warmtetransitie 
tussen de zes gemeenten in de Leidse 
regio (Leiden. Katwijk, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude) behouden en wordt de 
inzet van het benutten van restwarmte 
via WarmteLinQ+ voor de 
warmtetransitie voor onze regio. 
De samenwerking in de Leidse regio 
biedt de kans om betaalbare en 
duurzame warmte uit de Rotterdamse 
haven te benutten via het 
transportnetwerk WarmtelinQ+. Ook is 
de verwachting dat geothermie in de 
komende jaren beschikbaar komt voor 
de Leidse regio, waardoor een 
zogenaamd open warmtenet de inzet is 
voor de zes gemeenten. 
Voorgesteld wordt te kiezen voor 
regionale samenwerking op de 
warmtetransitie en het proces van 
verkenning van de samenwerking vast 
te leggen in een 
samenwerkingsconvenant. Het voorstel 
is ook een financieel commitment af te 
geven vanuit de zes gemeenten 
gezamenlijk voor een eenmalig bedrag 
van maximaal 2 miljoen euro voor de 
periode tot eind 2022. Dit bedrag zal 
worden verdeeld naar 
inwoneraantallen. 
Voor 1 augustus 2021 wordt een plan 
van aanpak uitgewerkt voor de inzet 
van dit bedrag. 
De colleges spreken de intentie uit een 
regionaal investeringsfonds in te richten 
en een verkennend onderzoek te doen 
naar de praktische vormgeving en te 
verwachten impact hiervan op de 
sturing op publieke waarden in de 
warmtetransitie. 
Ook is de keuze gemaakt om 
restwarmte te benutten in de 
warmtetransitie in de Leidse regio. Dit 
conform de inhoud van de Concept-RES. 
Uitwerkingen hiervan zal later dit jaar 
plaatsvinden in de Transitievisie 
Warmte. 
De Leidse regio neemt hiermee vanuit 
haar eigen rol en verantwoordelijkheid 
gezamenlijk en voortvarend de 



 

8 

warmtetransitie op. De zes gemeenten 
maken het voorbehoud dat als andere 
partners hun deel van de collectieve 
verantwoordelijkheid in besluiten en 
uitvoering niet pakken, ook de 
uitvoering van besluiten door de zes 
gemeenten kan worden gestopt. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


