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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 15 juni 2021 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
W.N.A. Joosten  Loco-burgemeester/ 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 8 juni 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 8 juni 2021 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis" 
Week 24 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

  Geen bijzonderheden. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Dienstverleningsovereenkomst Werk & 
Inkomen Leiden-Leiderdorp 2021-2022 
 

 

  Collegebesluit : 1. De dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) Werk & Inkomen 2021-2022 vast 
te stellen. 
 
2. De hiermee samenhangende 
geprognosticeerde kosten van  
€ 1.639.329 in 2021 te dekken vanuit de 
beschikbare middelen in programma 1. 
 
3. De eind 2021 nader vast te stellen 
kosten voor 2022 te dekken vanuit de 
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beschikbare middelen in programma 1. 
 
4. De onderliggende 
verwerkersovereenkomst 
persoonsgegevens Werk en Inkomen als 
bijlage bij de DVO vast te stellen. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: De gemeente Leiden verzorgt sinds 
2007 voor en namens Leiderdorp de 
uitvoering op het gebied van Werk en 
Inkomen. De juridische basis is de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Samenwerkingsverband sociale 
diensten gemeenten Leiden en 
Leiderdorp 2017. Beide gemeenten 
leggen elke twee jaar afspraken vast in 
een dienstverleningsovereenkomst 
(DVO). Het gaat dan onder meer om 
afspraken over de dienstverlening, de 
afstemming van beleid, 
informatievoorziening en 
verantwoording, de 
financieringssystematiek en privacy. 
De nieuwe DVO 2021-2022 verschilt 
weinig van de voorgaande DVO. Het 
betreft vooral enkele actualisaties. 
Verder zijn bepalingen toegevoegd over 
de gegevensuitwisseling met de sociale 
recherche en de uitvoering van de Wet 
op de lijkbezorging. 

 

 

 5.2 Collegevoorstel : Project 380kV verbinding, opheffen 
recht van opstal verwijderde 150 kV 
verbinding Tennet 
 

 

  Collegebesluit : In te stemmen met opheffing van het 
recht van opstal ten behoeve van de150 
kV verbinding van Tennet op de 
percelen, kadastraal bekend: 
- gemeente Leiderdorp, sectie B, 
nummer 4370; 
- gemeente Leiderdorp, sectie C, 
nummer 1229; 
conform de bijgevoegde 
overeenkomsten (bijlage 2 en 3). 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Door de aanleg van de nieuwe 380kV 
hoogspanningsverbinding en het 
ondergronds brengen van de bestaande 
150kV hoogspanningsverbinding in de 
Achthovenerpolder is de bovengrondse 
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150kV in deze polder verwijderd. Voor 
de nieuwe verbindingen zijn de  
zakelijke rechten bij de aanleg geregeld. 
Voor de verwijderde 150kV verbinding 
kan het recht van opstal vervallen. De 
gemeente Leiderdorp heeft twee 
percelen in eigendom, waar dit recht nu 
kan vervallen. 

 

 5.3 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 
monument Achthovenerweg 54 en 54a 
 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advies van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie 
Leiden, Achthovenerweg 54 en 
54a te Leiderdorp aan te wijzen als 
gemeentelijk monument met 
monumentnummer 44. 
 
2. Op advies van de Erfgoeddienst 
Leiden de op het erf staande stenen 
schuur en houten schuur gezien de 
slechte staat buiten de aanwijzing als 
gemeentelijk monument te laten. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In september 2017 is de 
"Monumentennota Leiderdorp" 
vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is 
Achthovenerweg 54 en 54a in 
voornoemde nota opgenomen. 
Om de cultuurhistorische waarde te 
bepalen is een monumentbeschrijving 
opgesteld. De Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden heeft positief 
geadviseerd om Achthovenerweg 54 
en 54a aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Beleidsregels bijstandsverlening  

  Collegebesluit : 1. De Beleidsregels bijzondere bijstand 
Leiderdorp 2021 vast te stellen. 
 
2. De Beleidsregels bijstand en eigen 
woning Leiderdorp 2021 vast te stellen. 
 
3. De Beleidsregels vrijlating van giften 
Leiderdorp 2021 vast te stellen. 
 

 

  Publieks- : De gemeente heeft een aantal  
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samenvatting beleidsregels rond bijstandsverlening 
opgesteld en gewijzigd. 
 
De beleidsregels vrijlating van giften zijn 
opgesteld naar aanleiding van een 
landelijke motie over vrijstelling van 
giften voor mensen in de bijstand. Met 
deze beleidsregels mogen 
bijstandsgerechtigden tot € 1.200 giften 
uit relationele sfeer ontvangen zonder 
dat dit mindering gebracht wordt op 
hun uitkering. 
 
De beleidsregels bijzondere bijstand en 
beleidsregels bijstand en eigen woning 
zijn geactualiseerd. In de meeste 
gevallen gaat het om technische 
aanpassingen als gevolg van 
wetswijzigingen en jurisprudentie. 

 

 5.5 Collegevoorstel : Extra inzet Incluzio Leiderdorp ter 
bestrijding van nadelige gevolgen 
coronacrisis 
 

 

  Collegebesluit : 1. Incluzio Leiderdorp voor 2021 een 
extra bijdrage te verstrekken van  
€ 50.106,- om de toename van 
hulpvragen te ondervangen. 
 
2. Incluzio Leiderdorp ten behoeve van 
de Coalitie tegen Eenzaamheid voor 
2021 een extra bijdrage te verstrekken 
van € 12.500,- om eenzaamheid onder 
ouderen tegen te gaan. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten extra 
bijdragen te verstrekken aan Incluzio 
Leiderdorp voor 2021. Het gaat om een 
bedrag van € 50.106,- om de 
toegenomen vraag aan hulp en 
ondersteuning te ondervangen en een 
bedrag van € 12.500,- ten behoeve van 
de Coalitie tegen Eenzaamheid om 
eenzaamheid onder ouderen tegen te 
gaan. Beide bedragen worden bekostigd 
uit de extra rijksmiddelen die de 
gemeente heeft ontvangen voor het 
sociaal domein om de nadelige 
gevolgen van de coronacrisis te 
bestrijden. 
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6  Sluiting 
 

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

    


