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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 29 juni 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 22 juni 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 22 juni 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 26 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Ontwikkeling WW en bijstand mei 
2021 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de brief aan de raad terzake de 
ontwikkeling van dde ww en bijstand 
over de maand mei 2021. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Taskforce Sociaal Domein 
Het college stemt in met de brief aan 
de raad terzake de taskforce sociaal 
domein. 

 

      

 



 

2 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Binnendijk informeert het college dat een voorstel aangeboden zal worden 
terzake het onderzoek naar het instellen van de centrumregeling terzake de 
bedrijfsvoering. 
 

5  Beantwoording schriftelijke raadsvragen  
Geen bijzonderheden 

   

6  OPENBARE BESLUITEN 
 

 6.1 Collegevoorstel : Aanstelling gemeentesecretaris  

  Collegebesluit : Het college besluit mevrouw M. Roos 
per 1 september 2021 te benoemen als 
gemeentesecretaris en de heer H. 
Romeijn per deze datum te ontheffen 
vanuit deze functie. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Marije Roos is per 1 september 2021 de 
nieuwe gemeentesecretaris en 
algemeen directeur van de gemeente 
Leiderdorp. Zij vervangt Herman 
Romeijn die per 1 september 2021 
stopt als gemeentesecretaris bij de 
gemeente Leiderdorp. 
Marije Roos is momenteel nog 
gemeentesecretaris bij de gemeente 
Weesp. Eerder was zij adviseur en 
uitvoerend secretaris van het college 
B&W van Amsterdam. Daarvoor werkte 
Marije als adviseur openbare orde en 
veiligheid bij de gemeente Amsterdam 
en als politiek analist bij het Ministerie 
van Defensie. Zij studeerde politicologie 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
Marije Roos: “Met enthousiasme kijk ik 
uit naar mijn start in de prachtige en 
veelzijdige gemeente Leiderdorp. Ik heb 
zin in de mooie opgave om samen met 
collega’s de organisatie 
toekomstbestendig te maken en om het 
college en de gemeente raad adequaat 
te ondersteunen. Ook zie ik uit naar de 
kennismaking met lokale en regionale 
partners die voor Leiderdorp zo 
belangrijk zijn.” 

 

   

 6.2 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag Kwadraad 2021  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met een bijdrage van € 
7.002,- aan Kwadraad voor de 
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Bereikbaarheid Buiten Kantooruren in 
2021. 
2. Instemmen met een bijdrage van € 
8.260,- aan Kwadraad voor de 
uitvoering Tijdelijk huisverbod in 2021. 
3. Instemmen met een bijdrage van € 
3.874 aan Kwadraad voor het 
Meewegen bij een Tijdelijk huisverbod 
in 2021. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Kwadraad voert voor de Leidse regio 
taken uit in het kader van de Wet 
Tijdelijk huisverbod (WTH) en de 
bereikbaarheid buiten kantooruren bij 
crisis. Deze diensten worden regionaal 
gesubsidieerd. Voor het jaar 2021 
vraagt Kwadraad in totaal een subsidie 
aan van € 19.136,- 

 

 

 6.3 Collegevoorstel : Achtervangovereenkomst 
WSW/gemeente 
 

 

  Collegebesluit : 1.Instemmen met 
achtervangovereenkomst Stichting 
Waarborgfonds SocialeWoningbouw        
( WSW). 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Stichting Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw borgt leningen voor 
sociale nieuwbouw woningen waarbij 
de gemeente Leiderdorp dient als 
achtervang. De bestaande 
overeenkomst uit 2004 wordt op enkele 
punten gewijzigd. Dit betreft: borgbare 
doelen, herfinanciering en vertrekking 
en terugbetalen van renteloze lening. 

 

 

 6.4 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk 
monument Zijldijk 31 en 31a 
 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advies van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie 
Leiden, Zijldijk 31 en 31a te 
Leiderdorp aan te wijzen als 
gemeentelijk monument met 
monumentnummer 45. 
2. Naar aanleiding van de contra-
expertise voornoemde aanwijzing te 
beperken tot het hoofgebouw met 
boenhok en zomerhuis en de verdere 
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opstallen buiten de aanwijzing te laten. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: In september 2017 is de 
"Monumentennota Leiderdorp" 
vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is Zijldijk 31 
en 31a in voornoemde nota 
opgenomen. Om de cultuurhistorische 
waarde te bepalen is een 
monumentbeschrijving opgesteld. De 
Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden 
heeft positief geadviseerd om Zijldijk 31 
en 31a aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

 

 

 6.5 Collegevoorstel : Gunnen werkzaamheden herinrichting 
Simon Smitweg 
 

 

  Collegebesluit : 1. De definitieve gunning voor de 
opdracht voor herinrichting van de 
Simon Smitweg te verstrekken aan de 
laagste inschrijver 
aannemingsmaatschappij Van Gelder 
B.V. gevestigd te Bergschenhoek 
conform de gehouden meervoudig 
onderhandse aanbesteding.  
De gunning van de opdracht wordt 
verstrekt onder de voorwaarde dat er 
geen bezwaar is ingediend in de 
standstill-periode - die ingaat na de 
bekendmaking van het voornemen tot 
gunnen - en dit voornemen niet is 
ingetrokken. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Simon Smitweg wordt opnieuw 
ingericht als gebiedsontsluitingsweg 
met twee richtingen. Dit is nodig om het 
verkeer in de omgeving van het 
Amaliaplein in goede banen 
te leiden. Door de ontwikkeling van het 
Amaliaplein (21 woningen en 
supermarkt) zal het verkeer in de 
omgeving van het Amaliaplein 
toenemen. In januari 2021 heeft de 
gemeenteraad reeds ingestemd met het 
bestemmingsplan voor de herinrichting 
van de Simon Smitweg. Hierna is het 
ontwerp verder technisch uitgewerkt. 
Voor de werkzaamheden aan de Simon 
Smitweg is een meervoudig 
onderhandse aanbestedingsprocedure 
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gehouden. Middels dit collegebesluit 
wordt opdracht gegeven tot het 
uitvoeren van de werkzaamheden aan 
de Simon Smitweg aan 
aannemingsmaatschappij Van Gelder 
B.V. uit Bergschenhoek mits er geen 
bezwaar wordt ingediend tijdens de 
standstill periode en de voorlopige 
gunning niet wordt ingetrokken. 

 

 6.6 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
herziening van de Tozo uitkering over 
de maand maart 2020 en de 
terugvordering van € 848,29 
 

 

  Collegebesluit : 1. Beslissen conform het advies van de 
Regionale Commissie bezwaarschriften. 
2. Het bezwaarschrift ongegrond 
verklaren en het bestreden besluit 
handhaven. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Betrokkene is het niet eens met de 
terugvordering van een deel van de 
Tozo uitkering over de maand maart 
2020 en heeft een bezwaarschrift 
ingediend. De Regionale Commissie 
Bezwaarschriften heeft hierover een 
advies uitgebracht en adviseert het 
bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

 

 

 6.7 Collegevoorstel : Vaststellen subsidie 2020 Zwem en 
polo verantwoording DKD 
 

 

  Collegebesluit : 1.De subsidie 2020 zoals voorlopig 
toegekend aan DKD definitief vast te 
stellen op € 7.750,- 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van artikel 16 van de 
Algemene Subsidieverordening 
Leiderdorp 2014 (ASV 2014) 
dient Zwem- en Polovereniging De 
Kleine Does (DKD) verantwoording af te 
leggen over het aan subsidie ontvangen 
bedrag dat moest zorgen voor een 
structurele oplossing voor een 
langdurig sleepprobleem: het niet tijdig 
betalen van de badhuur aan 
Sportfondsen Leiderdorp. Door middel 
van een inhoudelijk verslag en een 
financieel overzicht heeft DKD 
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verantwoording afgelegd over het 
voorlopig beschikte bedrag van € 
7.750,-. Aan de hand van de ingediende 
stukken is vastgesteld dat de 
activiteiten hebben plaatsgevonden en 
dat de subsidie rechtmatig is besteed. 
Het college kent de subsidie 2020 
definitief toe. 

 

 6.8 Collegevoorstel : MKB regiodeal  

  Collegebesluit : Instemmen met het indienen van een 
subsidieaanvraag bij provincie Zuid-
Holland voor het aangaan van een 'MKB 
regiodeal Economie071', samen met de 
gemeenten en 
ondernemersvertegenwoordigers uit de 
regio 071. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het afgelopen jaar is de digitalisering 
van de samenleving versneld door de 
coronacrisis. 
Naast thuiswerken bestellen steeds 
meer consumenten hun boodschappen 
en andere producten en diensten 
online. Dit vraagt van het MKB dat ook 
zij versneld gaan digitaliseren. Het 
samenwerkingsverband Economie071, 
waar de Leiderdorp onderdeel van 
uit maakt, wil MKB ondernemers hierbij 
helpen met een 
stimuleringsprogramma. Dit 
stimuleringsprogramma moet MKB-
ondernemers informeren, 
bewustmaken, inspireren en 
activeren om met 
digitaliseringsvraagstukken binnen de 
onderneming aan de slag te gaan. 
Het doel van de MKB-deal is dan ook 
om voor MKB-ondernemers de kansen 
van digitalisering in beeld te brengen en 
concrete digitaliseringvraagstukken van 
ondernemers in de regio te versnellen. 
Voor het opzetten van dit 
stimuleringsprogramma vraagt 
Economie071 subsidie aan bij de 
provincie Zuid-Holland.  

 

 

 

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

    


