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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 11 mei 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.M.M.A. Rijnders Loco Gemeentesecretaris 
     
 

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten  28 april 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 28 april 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 19 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Tarieven en kostendekkendheid begraafplaats  

    Het college heeft kennis genomen van de 
collegememo. 
Wethouder van den Woudenberg wordt 
gemandateerd voor enkele tekstuele 
aanpassingen. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Raadsvragen Corona steunmaatregelen  

    Het college is akkoord met de beantwoording 

van de raadsvragen van de VVD. 

 

 

 

 3.4 Collegememo : Ontwikkeling WW en bijstand maart 2021  
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    Het college heeft kennisgenomen van de 

collegememo ontwikkeling WW en bijstand 

maart 2021. 

 

 

 3.5 Collegememo : Financiële Kadernota 2022-2025  

    Het college heeft kennisgenomen van het 
tussentijdse concept van de financiële 
kadernota 2022-2025. 

 

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk monument 
Hoofdstraat 86-88 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advies van de Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden, Hoofdstraat 86-88 
te Leiderdorp aan te wijzen als 
gemeentelijk monument met 
monumentnummer 43 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In september 2017 is de "Monumentennota 
Leiderdorp" vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is Hoofdstraat 86-88 in 
voornoemde nota opgenomen. Om de 
cultuurhistorische waarde te bepalen is een 
monumentbeschrijving opgesteld. De 
Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden heeft 
positief geadviseerd om Hoofdstraat 86-88 aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Gunning raamovereenkomst VTA  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de gunning aan de 
Bomenwacht Nederland B.V voor het 
uitvoeren van de Visual Tree Assessment 
voor het bomenbestand van Leiderdorp 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Gemeenten hebben de zorgplicht om hun 
bomenbestand te laten inspecteren op vitaliteit 
en veiligheid, zodat schade wordt voorkomen. Dit 
gebeurt via de Visual Tree Assessment (VTA). 
Tijdens deze inspectie worden de bomen 
geïnspecteerd op kwaliteit, gezondheid, 
levensduur en veiligheid. Aan de hand van de 
inspectiegegevens bepaalt de gemeente onder 
andere de snoeistrategie. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Naamgeving brug volkstuinencomplex van 
volkstuinvereniging de De Bloemhof in de 
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Bloemerd 
  Collegebesluit : 1. De naamgeving "Bram Wijnmaalenbrug" 

toekennen aan de brug naar het 
volkstuincomplex van volkstuinvereniging 
De Bloemhof in de Bloemerd. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De brug naar volkstuincomplex De Bloemhof heet 
voortaan Bram Wijnmaalenbrug. Op verzoek van 
de volkstuinvereniging heeft het college de brug 
vernoemd naar de in 2020 overleden oprichter. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Aanpassing besluit 23 maart jl. inzake 
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 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 : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
terugvordering van de Tozo uitkering in verband 
met inkomsten uit eigen bedrijf 
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  Collegebesluit : 1. De bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk 
verklaren en het bestreden besluit 
handhaven 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Er is bezwaar gemaakt tegen de verrekening van 
inkomsten. Op verzoek van bezwaarde is het 
besluit aangepast waarbij de netto inkomsten in 
plaats van eerder de bruto inkomsten zijn 
verrekend. Hiermee is volledig tegemoet 
gekomen aan de bezwaren en is er geen 
procesbelang meer voor bezwaarde 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Regionale Strategie Mobiliteit  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de (concept) 

Regionale Strategie Mobiliteit (RSM). 

2. De Raad verzoeken haar wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken op de 

RSM 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Binnen Holland Rijnland is de Regionale Strategie 

Mobiliteit (RSM) opgesteld. Hierin worden de 

mobiliteitsvraagstukken voor de komende tijd 

gepresenteerd. De RSM is een strategisch 

document dat zowel gebruikt zal gaan worden als 

startpunt richting andere (hogere) overheden om 

de mobiliteit binnen Holland Rijnland op de 

agenda te krijgen, alsook voor verdere 

uitwerkingsplannen.  

In de RSM komen ook andere thema’s aan bod, 

zoals ruimtelijke ordening vraagstukken en 

duurzaamheid. Deze thema's zijn verder 

uitgewerkt in de Regionale Omgevings Agenda en 

de Regionale Energie Strategie. 

 

 

 5.7 Collegevoorstel : Grondprijzenbrief 2021  

  Collegebesluit : 1. De Grondprijzenbrief 2021 vast te stellen. 

2. De Grondprijzenbrief 2021 ter 

kennisname te verzenden aan de raad 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Jaarlijks worden door het College de 
gronduitgifteprijzen vastgesteld teneinde 
aansluiting te vinden bij de actuele 
marktomstandigheden. Het gemeentelijk 
grondbeleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid 
2019-2023 (vastgesteld door de raad in 2019). 
Middels de Grondprijzenbrief 2021 wordt de 
richtlijn voor de grondprijzen aangegeven. 
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 5.8 Collegevoorstel : Participatietraject economisch beleidsplan 2021-
2026 

 

  Collegebesluit : 1. Het concept economisch beleidsplan 

2021-2026, 'Samen werken aan een  

toekomstbestendige economie' ter 

inzage vaststellen voor de periode van 12 

mei tot en met 23 mei 2021. 

2. Het organiseren van een brede 

participatiebijeenkomst op 18 mei 2021 

waarin het concept economisch 

beleidsplan 2021-2026 'Samen werken 

aan een     toekomstbestendige 

economie' gepresenteerd wordt en 

belanghebbenden de ruimte  krijgen om 

input te leveren. 

 

Wethouder Joosten wordt gemandateerd voor 

het doorvoeren van enkele aanpassingen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Vanaf september 2020 is door middel van een 

interactief beleidsproces met college, 

gemeenteraad, 

ondernemers(vertegenwoordigers) en andere 

belanghebbenden gewerkt aan de actualisatie 

van het economisch beleid van Leiderdorp. De 

input van alle betrokkenen heeft geresulteerd in 

een compact concept economisch beleidsplan, 

waarin concrete uitvoeringsgerichte acties 

worden benoemd om samen te werken aan een 

toekomstbestendige economie. Hieraan wordt 

mede vormgegeven door een interactieve kaart 

met de prioriteiten en acties voor de komende 

twee jaar, die op basis van een evaluatie elke 

twee jaar kunnen worden bijgesteld.  

 

De input van betrokkenen heeft geleid tot een 

aantal uitgangspunten die zijn verwerkt in het 

concept beleidsplan. Allereerst is het van belang 

dat het beleid op draagvlak kan steunen onder 

betrokkenen en belanghebbenden. Daarnaast 

wordt continuïteit van beleid als belangrijke 

waarde gezien. Wees realistisch en focus op waar 

de gemeente direct invloed op heeft. Ga uit van 

de kracht van bedrijven en gebieden. Tot slot is er 

aandacht voor de positionering en profilering van 
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Leiderdorp, zowel lokaal als regionaal.  

Het concept beleidsplan wordt van 12 mei tot en 

met 23 mei 2021 ter inzage gelegd. Ook wordt 

het beleidsplan op 18 mei 2021 aan ondernemers 

en andere belanghebbenden gepresenteerd met 

als doel hen te informeren en input op te halen 

ter verwerking.  

 

 5.9 Collegevoorstel : Aanvullende opdracht JGT voor de invulling van 
de functie praktijkondersteuner huisartsen 
jeugd - periode 01-01-2021 tot 30-06-2021 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het verstrekken van een 
opdracht aan TWO voor het opstellen van 
een addendum met terugwerkende 
kracht op het contract van het JGT voor 
de invulling van de functie 
praktijkondersteuner huisartsen jeugd 
voor de periode van periode 01-01-2021 
tot 30-06-2021. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In Leiderdorp zijn er in 2020 twee 
praktijkondersteuners jeugd gestart. Dit is een 
aanvullende opdracht voor het JGT. De algehele 
opdracht aan JGT, de huidige toegang jeugdhulp, 
is tot 30 juni 2021 verlengd in verband met 
nieuwe ingangsdatum van 01 juli 2021 voor de 
nieuwe toegang. Dit betekent dat de TWO een 
addendum moet opstellen als aanvulling op het 
contract van het JGT voor de periode 01 januari 
2021 tot 30 juni 2021. 

 

 

 5.10 Collegevoorstel : Gunning ontwikkelkaders Baanderij - Urhahn  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de definitieve 
gunning voor de opdracht voor het 
uitwerken en opstellen van een 
stedenbouwkundig kader en ruimtelijk 
raamwerk (structuur grijs, groen en 
blauw) aan Urhahn te Amsterdam voor 
het bedrag van € 68.800 exclusief BTW 
conform hun offerte. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Als vervolg en uitwerking op de vastgestelde 
gebiedsvisie voor de Baanderij worden 
stedenbouwkundige kaders en een ruimtelijk 
raamwerk opgesteld die nodig zijn voor de 
beoogde transformatie. Hiervoor wordt via deze 
opdracht een stedenbouwkundig bureau 
ingeschakeld 
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 5.11 Collegevoorstel : Zienswijze begroting Holland Rijnland 2022  

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad in de gelegenheid te 
stellen tot het geven van een zienswijze 
op de ontwerpbegroting 2022 van 
Holland Rijnland 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van de wet gemeenschappelijke 
regelingen wordt de gemeenteraad in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op 
de ontwerpbegroting 

 

 

 5.12 Collegevoorstel : Zienwijze bij Ontwerpbegroting 2022 
Servicepunt71 

 

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad in de gelegenheid te 
stellen tot het geven van een zienswijze 
op de ontwerpbegroting 2022 van 
Servicepunt71. 
 

Wethouder Binnendijk is gemandateerd voor een 
tekstuele wijziging. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van de Wet gemeenschappelijke 

regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld 

een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 

 

 

 5.13 Collegevoorstel : Zienswijze begroting 2022 ODWH  

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad in de gelegenheid te 
stellen tot het geven van een zienswijze 
op de ontwerpbegroting 2022 van de 
Omgevingsdienst West-Holland. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van de wet gemeenschappelijke regeling 

wordt de raad in de gelegenheid gesteld een 

zienswijze te geven op de ontwerpbegroting van 

de Omgevingsdienst West-Holland. 

 

 

 5.14 Collegevoorstel : Zienswijze concept begroting 2022 BSGR  

  Collegebesluit : 1. De gemeenteraad in de gelegenheid te 
stellen tot het geven van een zienswijze 
op de ontwerpbegroting 2022 van BSGR 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van de wet gemeenschappelijke 
regelingen wordt de gemeenteraad in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op 
de ontwerpbegroting 

 

      

 
 

5.15 Collegevoorstel : Beantwoording schriftelijke raadsvragen CDA 
Park Agthoven 210415 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de concept-
beantwoording van de schriftelijke 
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raadsvragen van CDA over de 
herinrichting van het voormalig Vliko-
terrein. 

  Publieks- 

samenvatting 

: De raadsfractie van het CDA heeft schriftelijke 
vragen gesteld aan het college van burgemeester 
en wethouders. De vragen gaan over de 
herinrichting van het voormalig Vliko-terrein. De 
vragen zijn schriftelijk door het college 
beantwoord 

 

      

 5.16 Collegevoorstel : Regionale omgevingsagenda Holland Rijnland  

  Collegebesluit : 1. De regionale Omgevingsagenda Holland 

Rijnland vast te stellen. 

2. De gemeenteraad - overeenkomstig het 

bepaalde in art. 169, 4e lid van de 

Gemeentewet -  in de gelegenheid te 

stellen zijn wensen en bedenkingen over 

te brengen aan het college van 

burgemeester en wethouders over de 

regionale Omgevingsagenda, conform 

bijgevoegd raadsvoorstel. 

 

Wethouder Joosten 

wordt gemandateerd 

voor een tekstuele 

aanpassing. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Holland Rijnland heeft een concept-Regionale 

Omgevingsagenda (ROA) voor de regio Holland 

Rijnland opgeleverd en aan het College van 

Leiderdorp aangeboden.  

In dit document is beoogd een antwoord te 

geven op de vraag hoe de druk op de regio kan 

worden benut om de aantrekkelijkheid van de 

regio te behouden en te versterken. 

Ruimteclaims en transities brengen uitdagingen 

met zich mee, maar ook nieuwe kansen. 

Omdat de diversiteit aan opgaven groot is, 

evenals de urgentie voor veel van deze opgaven, 

en de beschikbare middelen niet oneindig zijn, 

zullen er keuzes gemaakt moeten worden hoe de 

ruimte in Holland Rijnland wordt ingezet. 

Het college ziet geen aanleiding voor het 
indienen van wensen en bedenkingen voor het 
vervolgproces van de uitwerking van de 
producten uit de Regionale Omgevingsagenda 
Holland Rijnland die onderdeel zijn van de 
verdere visievorming en lobbystrategie van 
Holland Rijnland. 
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6  Sluiting 
 

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

    


