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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 9 maart 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 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 9 maart 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 9 maart 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 10 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : BO 11 maart Rijnhart Wonen  

    Het college heeft kennisgenomen van de 
agenda van het bestuurlijk overleg met Rijnhart 
Wonen. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Aanbevelingen RKC tbv verbonden partijen  

    Het college stemt in met de concept rapportage 
met betrekking tot de afdoening van diverse 
aanbevelingen van de rekenkamer. 
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Geen bijzonderheden. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
terugvordering voorschot Tozo 
 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren ongegrond verklaren en de 
bestreden beslissing van 1 september 
2020 in stand laten 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Betrokkene heeft een voorschot ontvangen op 
grond van een Tozo aanvraag. Bij de vaststelling 
van het recht op de uitkering is gebleken dat de 
inkomsten van betrokkene te hoog waren om in 
aanmerking te komen voor de Tozo. Derhalve is 
besloten het voorschot terug te vorderen. 
Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend.   

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing 

van bijzondere bijstand voor tandartskosten 

 

  Collegebesluit 

 

 

 

Publieks-

samenvatting 

: 1. De bezwaren gegrond verklaren op basis 

van het gewekte vertrouwen bij de 

aanvraag en over te gaan tot het 

vergoeden van de bijzondere bijstand 

 
Er is een aanvraag ingediend om bijzondere 
bijstand voor tandartskosten. De aanvraag is 
afgewezen aangezien er sprake is van een 
voorliggende voorziening in de vorm van de 
collectieve zorgverzekering Zorg & Zekerheid via 
de gemeente. Hiertegen is een bezwaarschrift 
ingediend. Betrokkene is ambtelijk gehoord. 
 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Gunning levering minicontainers  

  Collegebesluit : 1. Aangaan van een overeenkomst voor het 
leveren van minicontainers met Kliko 
Eurobins B.V. 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: In Leiderdorp worden in 2021 alle minicontainers 
voor restafval en GFT vervangen door 
nieuwe exemplaren. Tegelijkertijd zal de 
minicontainer voor papier geïntroduceerd 
worden. 
Deze wordt op vrijwillige basis uitgezet bij 
woningen in de laagbouw. In samenwerking met 
SP71, gemeente Leiden en gemeente Oegstgeest 
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heeft de gemeente Leiderdorp een aanbesteding 
gedaan voor de aanschaf, uitzetten en beheer 
van minicontainers. De definitieve gunning voor 
het leveren van de minicontainers zal binnenkort 
plaats vinden. De overeenkomst voor 
(na)leveringen van minicontainers zal een 
maximale duur van 4 jaar hebben. 

 

 5.4 Collegevoorstel : Project opdracht  pilot tijdelijk huisvesting 
"spoedzoekers". 
 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met projectopdracht pilot 
tijdelijke huisvesting "spoedzoekers". 

2. In te stemmen met het starten van een 
pilot ‘tijdelijke huisvesting’, in 
samenwerking met Vilex 
leegstandsbeheer voor een periode van 
ca. 2 jaar (tot 1 januari 2023) tot 
definitieve uitkomsten onderzoek in 
projectopdracht is afgerond. 

3. Instemmen met het verlenen van een 
krediet a € 30.000,- voor de éénmalige 
investeringskosten voor stoffering en 
inrichting van de locatie. 

 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Nederland staat voor een aantal grote 
maatschappelijke opgaven op de woningmarkt. 
Op 1 december 2020 heeft minister Ollongren in 
samenwerking met Aedes, de Woonbond en de 
VNG zes thema’s geprioriteerd voor de komende 
4 jaar. Twee van deze thema’s zijn relevant voor 
het onderzoeksplan tijdelijke huisvesting 
spoedzoekers:  

- Realiseren van wonen met zorg, door 
passende woonvormen en 
samenwerking. 

- Huisvesten van spoedzoekers, door 
tijdelijke oplossingen en minder 
conventionele wijzen van huisvesting. 

- Rijnhart Wonen en de gemeente 
Leiderdorp starten een pilot tijdelijk 
huisvesting  om spoedzoekers die tussen 
wal en schip vallen tijdelijk te huisvesten. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen het buiten 
behandeling laten van een aanvraag om een 
uitkering voor levensonderhoud 
 

 

  Collegebesluit : 1. De bezwaren ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit van 30 november 
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2020 in stand te laten. 
 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Betrokkene heeft een aanvraag ingediend voor 
een uitkering levensonderhoud. Wegens het 
niet aanleveren van alle benodigde stukken voor 
het toetsen van de aanvraag is de aanvraag 
buiten behandeling gelaten. Hiertegen is door 
betrokkene een bezwaarschrift ingediend. 
Betrokkene is ambtelijk gehoord. 

 

   

 

 5.6 Collegevoorstel : Gunning groenonderhoud Leiderdorp West  

  Collegebesluit : Akkoord te gaan met de gunning aan J.M. de Wit 
Groenvoorziening B.V. voor het uitvoeren 
groenonderhoud voor Leiderdorp west. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van een meervoudig onderhandse 
aanbesteding is J.M. de Wit Groenvoorziening 
B.V. geselecteerd voor de opdracht voor het 
uitvoeren van groenonderhoud voor Leiderdorp 
west. Het betreft een raamovereenkomst voor de 
periode van 8 maart 2021 tot en met 5 november 
2021. 

 

      

 5.7 Collegevoorstel : Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 
2020-2021 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen: 

A: de verordening 

‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 

2020-2021’ vast te stellen; 

B: te bepalen dat deze verordening na 

bekendmaking in werking treedt op 1 

april 2021, zo nodig met terugwerkende 

kracht. 

2. De directeur van de Omgevingsdienst 

West-Holland te mandateren voor het 

nemen van besluiten in het kader van de 

uitvoering van de door de Raad vast te 

stellen ‘Verordening 

Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-

2021", onder voorbehoud van vaststelling 

door de raad en nadat overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 10:4 Algemene 

wet bestuursrecht, de gemandateerde en 

het bevoegd gezag van de 

Omgevingsdienst hebben ingestemd. 

3. Dit mandaat op te nemen in het 
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mandatenregister. 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college legt de raad ter besluitvorming de 

verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 

2020-2021’ voor, in vervolg op en ter verlenging 

van de bestaande verordening 

‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020' tot 17 

juli 2021. Via deze regeling kunnen Leiderdorpse 

woningeigenaren sinds de zomer van 2020 een 

voucher ter waarde van €70,- verzilveren voor de 

aanschaf van eenvoudige energiebesparende 

maatregelen of een energiescan.  

 

Oorspronkelijk liep de Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE) per 31 maart 2021 af. 
Vanwege de beperkende coronamaatregelen 
heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een verlengingsmogelijkheid 
aangeboden aan de deelnemende gemeenten. 
Vanuit de oorspronkelijke regionale 
deelnemersgroep1 zijn gemeente Leiderdorp en 
Zoeterwoude de enige die deze kans wilden 
benutten. In afstemming met uitvoerende partij 
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is 
uiteindelijk gekomen tot een verlenging van 3,5 
maand, namelijk tot 17 juli 2021. Deze verlenging 
is tevens aangegrepen om in de verordening een 
verduidelijkingsslag te maken qua maatregelen 
en enkele technische wijzigingen aan te brengen 
ter vereenvoudiging van de aanvraag. 

 

6  Sluiting 
 

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

    

 
1 Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 


