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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 28 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 
E. Rijnders Loco-gemeentesecretaris 
     
 

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 20 april 2021 
De openbare besluitenlijst dd 20-04-2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 17 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie 
april 
Het college heeft kennis genomen van 
de collegeplanning voor de raad versie 
april. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Brief van partners: de Bloemerd 
Veilig-er 
Wethouder Joosten is coördinerend 
wethouder en draagt zorg voor 
beantwoording van de brief. 

 

 

 3.4   Vaststellen profiel secretaris 
Het college stelt de profielschets GS-
AD Leiderdorp vast. 
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Geen bijzonderheden. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Concept zienswijze RDOG begroting 2022 en 2e 
business case RDOG2024 

 

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van de concepten 
raadsvoorstel en zienswijze ten aanzien van 
de concept programmabegroting 2022 en de 
tweede business case van het programma 
RDOG2024 van de Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG 
HM). 

2. In te stemmen met de concept zienswijze voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp neemt deel aan de 
gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG 
HM). De RDOG HM voert voor de achttien gemeenten 
in Hollands Midden taken uit op het gebied van 
gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het 
voorkomen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De RDOG HM heeft een concept 
programmabegroting voor 2022 opgesteld en de 
tweede business case van het programma RDOG2024. 
Deze stukken zijn aan de deelnemende gemeenten 
voorgelegd, zodat de gemeenteraden hun zienswijze 
hierop kenbaar kunnen maken. De zienswijze wordt 
betrokken bij de vaststelling van de 
programmabegroting 2022 door het Algemeen 
Bestuur van de RDOG HM op 30 juni 2021. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Garantstelling vanuit gemeente voor pilot tijdelijke 

huisvesting 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met een garantstelling periode 
van twee jaar ( mei 2021-mei 2023) voor pilot 
tijdelijke huisvesting. 

2. Ten behoeve van deze garantstelling budget 
van € 10.000 te reserveren vanuit budget 
Maatschappelijke zorg voor kosten die 
gemoeid zijn met de garantstelling gedurende 
de projectduur (2 jaar). 

3. Ter voorkomen van een mogelijk beroep op 
de garantstelling van de gemeente op basis 
van de ervaringen met betrokken partijen 
nadere werkafspraken uit te werken. 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp starten 
een pilot tijdelijk huisvesting voor spoedzoekers die 
tussen wal en schip vallen. Niet alle voorgedragen 
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kandidaat bewoners voor tijdelijk huisvesting zullen 
aan de eisen van leegstandsbeheer voldoen. Als 
gemeente en woningcorporatie toch willen dat de 
kandidaat gehuisvest wordt een garantstelling vanuit 
de gemeente afgegeven. 

 

 5.3 Collegevoorstel : Vaststellen ENSIA rapporten 2020 cyclus  

  Collegebesluit : 1. Vaststellen van de opgestelde 
collegeverklaring ENSIA. 

2. Kennisnemen van de documenten “210419 
ENSIA Bijlage A1 Leiderdorp GO (1.0)” , 
“210419 ENSIA Bijlage A2 Leiderdorp PIP 
(1.0)”, “210419 ENSIA Bijlage A3 Leiderdorp 
Suwinet carve-out P-wet (1.0)” , “210419 
ENSIA Bijlage A4 Leiderdorp Suwinet carve-
out Bbz (1.0)”en “210419 ENSIA 
Assurancerapport Leiderdorp (1.0)”. 

3. Vaststellen van de bestuurlijke rapportage 
BGT. 

4. Vaststellen van de bestuurlijke rapportage 
BAG. 

5. Vaststellen van de bestuurlijke rapportage 
BRO. 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gemeenten verantwoorden zich elk jaar over de 
kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse 
informatiesystemen. Ook dit jaar heeft hiervoor een 
ENSIA audit plaatsgevonden. 
ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en 
controle-cyclus. Zo krijgt het gemeentebestuur meer 
overzicht over de informatieveiligheid van zijn 
gemeente. Het betreft een centrale verantwoording 
voor de volgende zes registratiesystemen: 
Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie 
Ondergrond (BRO) en de Structuur 
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) en 
DigiD. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de TOZO jaaropgave  

  Collegebesluit : 1. De bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te 
verklaren en het bestreden besluit van 16 
januari 2021 in stand te laten. 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de verstrekte 
Tozo jaaropgave. Beoordeeld is of een jaaropgave een 
besluit is waartegen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een bezwaarschrift kan worden 
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ingediend. 
 

 5.5 Collegevoorstel : Gewijzigde Beleidsregels TONK  

  Collegebesluit : 1. De Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) Leiderdorp vast 
te stellen. 

2. De op 2 maart 2021 vastgestelde 
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) Leiderdorp 
gelijktijdig in te trekken. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Inwoners van Leiderdorp die te maken hebben met 
een aanzienlijke inkomensterugval als gevolg van de 
coronacrisis, kunnen bij de gemeente een 
tegemoetkoming in de woonkosten aanvragen. 
Woonkosten zijn bijvoorbeeld de kosten van huur, 
hypotheek, gas, water en elektra. Op de website van 
de gemeente staan de voorwaarden en het 
aanvraagformulier. De regeling heet Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en is 
onderdeel van het steun- en herstelpakket van het 
rijk. De TONK is vooralsnog van kracht tot en met 30 
juni 2021 en kan met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2021 worden aangevraagd. Op 28 april 2021 
heeft de gemeente de regeling versoepeld waardoor 
meer inwoners ervoor in aanmerking komen en 
hogere bedragen worden toegekend. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Vaststellen VTH uitvoeringsprogramma 2021 en 
evaluatie 2020 

 

  Collegebesluit : 1. Het VTH uitvoeringsprogramma 2021 en 
evaluatie 2020 vast stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het is een wettelijke taak van het college om het VTH 
uitvoeringsprogramma en evaluatie vast te stellen. 
Daarna wordt de gemeenteraad en de provincie in 
kennis gesteld van het document. Middels dit besluit 
wordt voldaan aan die wettelijke taak. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Regionale Energiestrategie 1.0  

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen: 
a. De Regionale Energiestrategie (RES) 

1.0 Holland Rijnland vast te stellen. 
b. De RES 1.0 op de thema’s elektriciteit, 

warmte, besparing en mobiliteit uit te 
werken en verankeren in het lokaal 
(omgevings)beleid, in afstemming met 
de Regionale Omgevingsagenda 
Holland Rijnland. 

2. Het PHO+ Energie Holland Rijnland als 
bestuurlijk afstemplatform van de RES Holland 
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Rijnland te verzoeken een procesplan RES 2.0 
op te stellen dat voorziet in verdere 
concretisering en uitwerking van de RES 1.0 
tot RES 2. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van burgemeester en wethouders wordt 
voorgesteld de RES 1.0 ter vaststelling aan te bieden 
aan de gemeenteraad. Met de vaststelling van de RES 
1.0 committeert de raad zich aan de regionale 
ambities voor de energietransitie. In 2019 gaf 
Nederland met het Klimaatakkoord invulling aan de 
internationale klimaatafspraken van Parijs. Hierin 
staat onder meer dat dertig energieregio’s in 
Nederland onderzoeken waar en hoe ze kunnen 
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Ze leggen dit 
vast in een eigen Regionale Energie Strategie (RES). De 
RES 1.0 is de eerste en belangrijke stap naar 2030 
(49% CO2 reductie) en uiteindelijk 2050 (95% CO2 
reductie). Per 1 juli 2021 wordt elke regio gevraagd de 
RES 1.0 aan het Nationaal Programma (NP) RES te 
leveren. De RES 1.0 wordt vastgesteld voor de eerste 
twee jaar, en wordt tweejaarlijks geactualiseerd in 
een vervolg RES, waarbij ruimte is voor nadere 
uitwerking en aanpassingen. Holland Rijnland, waar 
Leiderdorp onder valt, is één van die dertig 
energieregio’s. Samen met 12 andere gemeenten, de 
waterschappen, de provincie, de netbeheerder en 
andere partijen hebben wij vormgegeven aan de RES 
1.0 voor Holland Rijnland. Deze kent zijn basis onder 
meer in het Regionale Energieakkoord uit 2017. Hierin 
is door de samenwerkende overheden in Holland 
Rijnland uitgesproken om in 2050 energieneutraal te 
zijn. De RES 1.0 gaat in elk geval in op opwek van 
hernieuwbare elektriciteit (zon en wind op land) en 
warmte. Vanuit de gezamenlijke ambitie zijn 
besparing en mobiliteit ook onderdeel van de 
RES 1.0 Holland Rijnland. Om te komen tot een RES 
1.0 heeft op regionaal en lokaal niveau participatie 
plaatsgevonden met inwoners en andere 
stakeholders. In totaal zijn meer dan 10.000 inwoners 
betrokken, o.a. via webinars, enquêtes en 
straatgesprekken. De opbrengst van het 
participatieproces is in januari 2021 verzameld en 
verwerkt in de voorliggende RES 1.0. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


