
 

1 

 
VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 25 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 
H. Romeijn Gemeentesecretaris 
     
 

BESLUITEN 
 

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

 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 18 mei 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 18 mei 2021 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis" 
Week 21 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 3.2 Collegememo : Concept brief gemeenteraad conflict 
HBOL en RHW 

 

    Het college stemt in met de brief aan 
de gemeenteraad terzake het conflict 
van de HBOL en de RHW. 
 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

  Geen bijzonderheden. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag stuurgroep 
Sportakkoord Leiderdorp voor 
uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord 
2021 
 

 

  Collegebesluit : Het uitvoeringsbudget à €40.000 – gelijk 
aan het eenmalig hogere 
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uitvoeringsbudget dat de Rijksoverheid 
in 2021 aan de gemeente Leiderdorp 
beschikbaar stelt – in de vorm van een 
subsidie toe te kennen aan L.S.C. Alecto, 
als aanvrager namens de stuurgroep 
Sportakkoord Leiderdorp, onder 
onderstaande voorwaarden: 

a. De besteding moet passen 
binnen de deelakkoorden van 
het sportakkoord en de kaders 
zoals het sportakkoord stelt, 
zoals benoemd in het hoofdstuk 
‘organisatie’ en ‘financiën 
sportakkoord Leiderdorp’. 

b. De stuurgroep, zoals 
geformuleerd in het 
sportakkoord, neemt besluiten 
over de bestedingen van het 
subsidiebedrag binnen het 
sportakkoord en legt deze 
schriftelijk vast (notulen). 

c. Op twee momenten – in 
november 2021 en april 2022 – 
vindt  overleg plaats tussen de 
stuurgroep en de wethouder 
sport over de vorderingen van 
de uitvoering van het 
sportakkoord. 

d. De financiële middelen zijn 
taakstellend en mogen niet 
anders besteed worden dan 
benoemd onder voorwaarden 
a. en b. 

e. Vóór 1 mei 2023 legt de 
stuurgroep Sportakkoord 
Leiderdorp verantwoording af 
over de subsidie aan de 
gemeente Leiderdorp. 

f.  
  Publieks- 

samenvatting 

: Het college heeft besloten aan L.S.C. 
Alecto, die namens de stuurgroep 
Sportakkoord Leiderdorp op 22 april 
2021 een verzoek indiende, een 
subsidie toe te kennen van €40.000. 
Daarmee kan uitvoering worden 
gegeven aan de activiteiten uit het 
Sportakkoord, dat Leiderdorpse partijen 
op 5 november 20202 hebben gesloten. 
De betrokken partijen zijn: Basketbal 
Vereniging Leiderdorp, Incluzio 
Leiderdorp, Alecto, Smallsteps, Clubhuis 
de Derde Helft, PCBO Leiderdorp, LTC 
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de Munnik, Velocitas, Sportfondsen 
Leiderdorp, Liethorp, de Rode Sneakers, 
Praktijk voor fysiotherapie Ommedijk, 
Paramedisch centrum Lagas en RCL. De 
belangrijkste doelstelling van het 
sportakkoord is om meer inwoners van 
Leiderdorp blijvend te laten genieten 
van sport en bewegen. Om dit te 
bereiken zijn er vier deelakkoorden 
gesloten: 1. sport en bewegen en 
school, 2. sport en bewegen en 
sportaccommodaties, 3. sport en 
bewegen en 4. doelgroepen en sport en 
bewegen en vrijwilligers. 

 

 5.2 Collegevoorstel : Overeenkomst locatiegebruik met Zon 
op Leiderdorp Coöperatie U.A - 
Sportzaal Hoftuyn, 
Leeuwerikstraat 4 (Brede School West) 
 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met de Overeenkomst 
locatiegebruik tussen de gemeente 
Leiderdorp en Zon op Leiderdorp 
Coöperatie U.A. t.b.v. Sportzaal Hoftuyn 
aan de Leeuwerikstraat 4 (Brede School 
West) (Sectie A nummer 11225) voor 
een minimale looptijd van 15 en 
maximale looptijd van 25 jaar vanaf 
ingebruikstelling van de 
zonnestroominstallatie. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 14 december 2018 is de coöperatie 
Zon op Leiderdorp (ZoLd) opgericht. 
Deze coöperatie heeft als doel om 
collectieve opwek van duurzame 
energie mogelijk te maken. 
Dorpsgenoten en andere partijen die 
zelf geen geschikt of eigen dak hebben, 
kunnen op deze manier investeren in en 
profiteren van de opwekking van 
duurzame energie. Op 24 juni 2020 
heeft het college van burgemeester en 
wethouders een principebesluit 
genomen om het dak van Sportzaal 
Hoftuyn aan de Leeuwerikstraat 4 
beschikbaar te stellen. Op 31 maart 
2021 heeft het college ook een 
intentieverklaring ondertekend om een 
recht van opstal vestiging aan te gaan 
voor dit dak. Voor de sportzaal is er een 
overeenkomst locatiegebruik opgesteld. 
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Aan het college wordt gevraagd om het 
document ter akkoord te 
ondertekenen. 

 

 5.3 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 
monumentensubsidie Hoofdstraat 59 
 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 682,44 toekennen, 
in de restauratiekosten van € 2047,32 
als zijnde monumentensubsidie voor 
onderhoudskosten van Hoofdstraat 59. 
 
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. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord- 
tracédeel Engelendaal 
 

 

  Collegebesluit : 1. In aansluiting op het geactualiseerd 
Kaderbesluit Leidse Ring Noord het 
Uitvoeringsbesluit Engelendaal vast te 
stellen met daarin de volgende 
uitgangspunten: 

a. het kruispunt Oude Spoorbaan 
– Engelendaal wordt compacter 
vormgegeven en 
geoptimaliseerd waarbij de 
bypass vervalt en meer ruimte 
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ontstaat voor de inpassing van 
fietspaden en een fietstunnel 
onder het Engelendaal en de 
doorstroming van het 
autoverkeer en (H)OV verbetert 

b. Met de uitvoering van het 
tracédeel Engelendaal wordt de 
bestaande Dwarswateringbrug 
vervangen. 

c. Als onderdeel van de 
werkzaamheden wordt ook het 
fietspad langs de Willem de 
Zwijgerlaan vanaf het kruispunt 
met de Sumatrastraat in Leiden 
tot de gemeentegrens met 
Leiderdorp gereconstrueerd en 
verbreed, waarbij de verbreding 
op de Zijlbrug wordt uitgevoerd 
door de provincie Zuid-Holland 

d. De benodigde 
geluidsmaatregelen bestaan uit 
het toepassen van 
geluidsreducerend asfalt en het 
toepassen van groene 
begroeide schermen. Bij de 
bushaltes worden deze 
schermen transparant (glas) 
uitgevoerd ten behoeve van de 
sociale veiligheid. 

 
2. In te stemmen met het 
investeringsbudget van € 20.257.165 
voor de uitvoering van het 
tracédeel Engelendaal. 
 
3. In te stemmen met de bijdrage van 
€300.000 voor de kosten van de uit te 
voeren maatregelen aan de damwand 
bij de Zijlstroom. 
 
4. Akkoord te gaan met het bijgevoegde 
raadsvoorstel en raadsbesluit voor het 
uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord-
tracédeel Engelendaal (bijlage 1 en 2). 
 
5. Te besluiten tot het aangaan van de 
Allonge op de bestuursovereenkomst 
inzake de ontwikkeling en realisatie van 
maatregelen aan de Leidse Ring Noord 
voor zover gelegen binnen de 
gemeentegrens van Leiderdorp (bijlage 
3). 
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6. Op grond van artikel 25, tweede lid, 
Gemeentewet jo. artikel 10 Wob 
geheimhouding aan de raad op te 
leggen voor de Allonge op de 
bestuursovereenkomst inzake de 
ontwikkeling en realisatie van 
maatregelen aan de Leidse Ring Noord 
voor zover gelegen binnen de 
gemeentegrens van Leiderdorp 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: De raden van Leiderdorp en Leiden 
hebben in april 2020 respectievelijk 
november 2019 het geactualiseerd 
Kaderbesluit voor de Leidse Ring Noord 
vastgesteld. De Leidse Ring Noord 
bestaat uit 5 tracédelen. De tracédelen 
Engelendaal en Oude Spoorbaan liggen 
in Leiderdorp. Het referentieontwerp 
voor het tracédeel Engelendaal is na het 
geactualiseerd Kaderbesluit 
verkeerskundig, technisch en ruimtelijk 
uitgewerkt. Daarbij heeft met 
omwonenden en andere 
belanghebbenden participatie over oa 
de ruimtelijke inpassing van de weg en 
de geluidsvoorzieningen 
plaatsgevonden. Het resultaat is een 
ontwerp dat voldoet aan de 
verkeerskundige en ruimtelijke 
uitgangspunten en maatregelen zoals 
vastgelegd in het geactualiseerde 
Kaderbesluit Leidse Ring Noord. En 
waar mogelijk zijn de eisen en wensen 
van omwonenden en belanghebbenden 
in het ontwerp meegenomen en 
verwerkt. Het voorstel voor het 
Uitvoeringsbesluit van het tracédeel 
Engelendaal worden nu aan B&W en 
vervolgens aan de raad van Leiderdorp 
en Leiden voorgelegd ter vaststelling. 
In september 2016 is een 
bestuursovereenkomst ondertekend 
voor de realisatie van de Leidse Ring 
Noord binnen de gemeentegrens van 
Leiderdorp. De wijzingen en nadere 
afspraken voor de realisatie van de 
twee Leiderdorpse tracédelen van de 
LRN zijn vastgelegd in een allonge. B&W 
wordt ook gevraagd te besluiten tot het 
aangaan van die allonge. 
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 5.5 Collegevoorstel : Het plaatsen 2 graffiti keerwanden bij 
JOP in park De Bloemerd 
 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord gaan met de plaatsing van 2 
keerwanden nabij de Jop in de 
Bloemerd 
 
2. Akkoord gaan met de plaatsing van 
de keerwanden door aannemersbedrijf 
Damsteegt B.V. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Jongerenwerk Incluzio heeft in 
samenspraak met jongeren in 
Leiderdorp en graffiticollectief 
O.K. Ultra (Openbare Kunst) een 
verzoek neergelegd tot het plaatsen van 
2 keerwanden op locatie de 
jongerenontmoetingsplaats (JOP) in 
park De Bloemerd en het geven van 
toestemming om graffiti op deze 
wanden aan te brengen. Op deze plek 
kunnen jongeren c.q. graffitispuiters 
hun hobby uitoefenen, zich uiten en 
vermaken en graffitikunst 
tentoonstellen. 
 

 

 5.6 Collegevoorstel : Nota van uitgangspunten 
herontwikkeling Pinksterbloem 
 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de Nota van 
uitgangspunten Herontwikkeling locatie 
Pinksterbloem (bijlage 1). 
 
2. Akkoord te gaan met bijgevoegd 
raadsvoorstel en -besluit om de Nota 
van uitgangspunten Herontwikkeling 
locatie Pinksterbloem vast te laten 
stellen. 
 

 

 
 

 Publieks- 

samenvatting 

: Rijnhart Wonen heeft aangegeven de 
wens te hebben om de drie noordelijke 
woonblokken aan de Pinksterbloem te 
vervangen. Dit is nodig omdat de 
woonblokken verouderd zijn. Samen 
met de gemeente heeft Rijnhart Wonen 
verkend wat de mogelijkheden zijn voor 
het realiseren van nieuwe sociale 
huurwoningen op dezelfde locatie aan 
de Pinksterbloem. Deze verkenning 
heeft er toe geleid dat is afgesproken 
om 92 sociale huurwoningen terug 
te bouwen aan de Pinksterbloem. 
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Daarnaast is afgesproken dat de 
benodigde parkeerplaatsen voor de 
ontwikkeling worden gerealiseerd in de 
openbare ruimte van de Pinksterbloem, 
een gedeelte van de Van der 
Marckstraat en de Splinterlaan. Om 
richting te geven aan het 
ontwerpproces is door het college van 
B&W een nota van uitgangspunten 
opgesteld. Hierin zijn (projectspecifieke) 
uitgangspunten als kader voor de 
herontwikkeling aan de Pinksterbloem 
opgenomen. Na het collegebesluit 
wordt de nota van uitgangspunten ter 
bespreking en besluitvorming 
voorgelegd aan de Raad. 

 

6  Sluiting 
 

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

    


