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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 1-6-2021 
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  25-5-2021 
De openbare besluitenlijsten dd  25-5-2021 is met inachtneming van een enkele 
toevoeging vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 22 

 

    Het college heeft kennis genomen van de 

publicatie Gemeente aan huis week 22. 

 

 

 3.2 Collegememo : Collegeplanning voor de raad versie mei  

    Het college heeft kennisgenomen van de 
collegeplanning ten behoeve van het 
presidium. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Agenda BO Q2 Rijnhart Wonen  

    Het college heeft kennisgenomen van de 
concept agenda. 

 

 

 3.4 Collegememo : Klankbordsessie uitkomsten participatie 
hoogbouwvisie 

 

    Het college heeft kennis genomen van 

het memo. 
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 3.5 Collegememo : Voortgangsbrief LRN Leiderdorp  

    Het college stemt in met de brief aan de 

gemeenteraad terzake de Leidse Ring 

Noord. 

 

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Van Woudenberg informeert het college naar aanleiding van het 
portefeuillehoudersoverleg Leidse Regio dd 31 mei 2021. 
Wethouder Binnendijk informeert het college dat het onderzoek met betrekking tot 
Servicepunt zal naar verwachting voor het zomerreces aan de colleges worden 
aangeboden. 

5  Beantwoording raadsvragen 

 5.1 Schriftelijke raadsvragen 2021-026 VVD Gemeenten speuren anoniem op social media 

210518 

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen. 

6  OPENBARE BESLUITEN 
   
 6.1 Collegevoorstel : Bodycams  

  Collegebesluit : 1. Akkoord gaan met het gebruik 
van bodycams door de BOA's van 
Leiderdorp. 

 
Het college heeft een voorgenomen 
besluit genomen in afwachting van de 
instemming van de ondernemingsraad. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiderdorp gaat de boa's 
uitrusten met bodycams om geweld 
tegen handhavers tegen te gaan. 
Bodycams hebben een de-escalerend 
effect op negatief gedrag tegen 
handhavers en dragen bij aan een 
veiligere werkomgeving. Door gebruik 
van bodycams wordt correct gedrag 
tegenover handhavers gestimuleerd en 
kunnen incidenten die ondanks het 
gebruik van bodycams toch plaatsvinden, 
worden vastgelegd. Dit draagt bij aan 
transparant handelen door de 
handhavers en aan een objectieve 
weergave van de context waarin 
incidenten plaatsvinden. 

 

   

 6.2 Collegevoorstel : Opleggen geheimhouding brief 

addendum 

 



 

3 

  Collegebesluit : Op grond van artikel 25, tweede lid, 
Gemeentewet jo. artikel 10 Wob 
geheimhouding aan de raad op te leggen 
voor de bijgevoegde brief over het 
Addendum op de Koop- en 
exploitatieovereenkomst voor het 
Groene Hart Centrum 

 

 

 6.3 Collegevoorstel : Vaststelling bestemmingsplan Polder 
Achthoven 2020 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de Nota 

beantwoording van zienswijzen 

bestemmingsplan Polder 

Achthoven 2020 (Bijlage 2) en het 

ten behoeve van de vaststelling 

aangepaste bestemmingsplan 

Polder Achthoven 2020 (Bijlage 

3). 

2. De raad voor te stellen de Nota 

beantwoording van zienswijzen 

bestemmingsplan Polder 

Achthoven 2020 (Bijlage 2) vast 

te stellen. 

3. De raad voor te stellen het 

bestemmingsplan 'Polder 

Achthoven 2020', als vervat in 

planidentificatiecode 

NL.IMRO.0547.BPachthoven2020

-VG01 (bijlage 2 t/m 4) gewijzigd 

vast te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Middels voorliggend collegevoorstel 
wordt het college van burgemeester en 
wethouders voorgesteld om de raad voor 
te stellen het bestemmingsplan Polder 
Achthoven 2020 gewijzigd vast te stellen. 
Tevens wordt de raad voorgesteld de 
Nota van beantwoording van zienswijzen 
gericht tegen het 
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. 
 
De aanleiding voor het nieuwe 
bestemmingsplan betrof: 
- Bouwvlakken abusievelijk opgenomen 
over volledige perceel; 
- Woongebruik onduidelijk geformuleerd; 
- Regeling voor oppervlakte aan 
bijgebouwen onduidelijk; 
- Aansluiten bij de gebruikelijke 
systematiek van bestemmen; 

 



 

4 

- Verduidelijking aanbrengen bij panden 
met cultuurhistorische waarden; 
- Bestemmen aantal recente ontwikkelingen; 
- Verduidelijking van de regeling voor 
ruwvoerteelt. 
 
Tijdens de ter inzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan zijn vier 
zienswijzen ingediend. Grofweg gaan 
deze over de wijze van het bestemmen 
van het perceel Achthovenerweg 60 
(rijksmonument). Een controle op de 
ligging en de wijze van bestemmen van 
de waterleidingen van Oase Drinkwater. 
Een verzoek om de rijksmonumentale 
varkensstal aan de Achthovenerweg 51 te 
verbouwen tot twee zelfstandige 
woningen. Een verzoek om een groter 
bouwvlak aan de Achthovenerweg 49C. 
Tot slot wordt er een ambtshalve 
corrigerende wijziging doorgevoerd. 

 

 6.4 Collegevoorstel : Gunning aanbesteding reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het gunnen 
van de opdracht voor het 
verrichten van reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden bij 
diverse gemeentelijk 
vastgoedobjecten aan inschrijver 
M. Compeer. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Via een meervoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedure heeft de 
gemeente de opdracht voor het 
verrichten van reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden bij diverse 
gemeentelijke vastgoedobjecten 
aanbesteedt. Doel van deze aanbesteding 
was/is om grensbedragen voor 
aanbesteding te bewaken en het offerte- 
en gunningsproces met het sluiten van 
een raamovereenkomst eenvoudiger te 
maken. De aanbesteding is op 15 maart 
gepubliceerd en resulteerde in twee 
inschrijvers. Het college besluit - vanwege 
het hoogst aantal behaalde punten op 
het gunningscriterium ‘Beste prijs-
kwaliteitverhouding’ – de opdracht 
definitief te gunnen aan M. Compeer. 

 

 



 

5 

 6.5 Collegevoorstel : Invoeren Track en Trace  

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met het invoeren 

van track en trace voor een 

efficiëntere bedrijfsvoering van 

het wagenpark en een sluitende 

rittenadministratie voor de 

belastingdienst. 

2. De regeling gebruik 

dienstvoertuigen Leiderdorp vast 

te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Om de bedrijfsvoering van het wagenpark 
efficiënter te regelen, is het wenselijk dat 
de werkplaats kan beschikken over een 
digitaal volgsysteem (track and trace) 
voor het gebruik van voertuigen. Hierin 
kan onderhoudsgeschiedenis, APK en 
planning in worden vastgelegd en is 
onderhoud op maat mogelijk. Daarnaast 
verlangt de belastingdienst van bedrijven 
met een wagenpark een sluitende 
rittenadministratie. Tegelijkertijd is de 
regeling "Gebruik dienstvoertuigen 
Leiderdorp" opgesteld om het invoeren 
van Track en Trace mogelijk te maken. 

 

 

 6.6 Collegevoorstel : Benoeming leden Raad van Toezicht 

stichting PROOLeiden-Leiderdorp 

 

  Collegebesluit : 1. Kennis te nemen van het 
raadsvoorstel ten aanzien van de 
benoeming van twee nieuwe leden 
van de Raad van Toezicht van 
stichting PROOLeiden-Leiderdorp. 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De stichting PROOLeiden-Leiderdorp 
heeft de gemeenteraden van Leiderdorp 
en Leiden verzocht om in te stemmen 
met de benoeming van twee nieuwe 
leden van de Raad van Toezicht, met 
terugwerkende kracht per 1 april 2021. 
De benoeming vindt plaats door de 
gemeenteraad op basis van de Wet op 
het Primair Onderwijs (artikel 48, lid 12 
onder b) en artikel 11 van de Statuten 
Stichting Openbaar Primair en Speciaal 
Onderwijs Leiden (PROOLeiden-
Leiderdorp). 
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 6.7 Collegevoorstel : Financiële Kadernota 2022-2025  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het ter 

besluitvorming voorleggen aan 

de raad van de financiële 

kadernota 2022-2025. 

2. De raad voor te stellen om de 

financiële kadernota 2022-2025 

vast te stellen en daarmee in te 

stemmen met: 

- de uitgangspunten voor de 

begroting 2022 en het 

meerjarenbeeld; 

- de verlegging van de 

precariobelasting voor de 

gebruikers van woningen naar de 

afvalstoffenheffing en voor 

gebruikers van niet-woningen 

naar de rioolheffing; 

- de reserve reiniging over een 

tijdvak van 20 jaar voor een 

totaalbedrag van € 3 miljoen in te 

zetten om het verschil tussen de 

gewenste en de werkelijke 

dekkingsgraad van de 

afvalstoffenheffing/reinigingsrech

t te dekken; 

- de overige mutaties per 

programma, algemene 

dekkingsmiddelen en overhead; 

- de investeringsvoornemens in 

het onderdeel investeringen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In de Financiële Kadernota 2022-2025 
staat de onzekerheid voor de komende 
raadsperiode centraal. Onzekerheid over 
het rijksbeleid m.b.t. de herverdeling van 
het gemeentefonds, mogelijke 
beleidswijzigingen in het  sociaal domein 
en over de benodigde compensatie van 
de meerkosten van het sociaal domein. 
Los daarvan bevat de kadernota de 
algemene uitgangspunten en specifieke 
ontwikkelingen per programma die de 
kaders vormen voor het volgende 
begrotingsjaar en de meerjarenraming. 
Onderdeel van deze kadernota is verder 
de verlegging van de precariobelasting op 
kabels en leidingen naar de 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
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Voor de periode 2022-2025 presenteren 
wij een  sluitend meerjarenbeeld. 

 

 6.8 Collegevoorstel : Economisch beleidsplan 2021-2026  

  Collegebesluit : 1. Het concept economisch 

beleidsplan 2021-2026 'Samen 

werken aan een 

toekomstbestendige economie' 

ter vaststelling aan de 

gemeenteraad aanbieden. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 11 mei 2021 heeft het college 

besloten om het concept economisch 

beleidsplan 2021-2026 'Samen werken 

aan een toekomstbestendige economie' 

ter inzage te leggen voor de periode 12 

mei tot en met 23 mei 2021. Ook is het 

concept economisch beleidsplan op 18 

mei gepresenteerd aan belangstellenden. 

Tijdens deze informatieve / 

participatiebijeenkomst zijn 

belangstellenden geïnformeerd en was er 

gelegenheid om input te leveren op het 

concept economisch beleidsplan. 

Resultaat van het brede 

participatietraject is een  compact 

beleidsplan, waarin concrete 

uitvoeringsgerichte acties worden 

benoemd om samen te werken aan een 

toekomstbestendige economie. Het 

nieuwe economisch beleidsplan bouwt 

voort op het vorige economisch 

beleidsplan 2016-2020. In essentie wil de 

gemeente ruimte bieden om te 

ondernemen, werken aan een sterk 

profiel, het versterken van een 

veerkrachtige economie en inzetten op 

het versterken van de economische 

kerngebieden. 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 en tussentijds indien nodig. 

Ook dient de interactieve kaart als basis 

om geïnteresseerden te informeren over 

de voortgang van het economisch 
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beleidsplan. Het concept beleidsplan 

wordt aan de gemeenteraad aangeboden 

ter vaststelling tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 12 juli 

2021.  

 

7  Sluiting 
 

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

    


