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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 30 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  23 maart 2021 
Het college heeft de openbare besluitenlijst dd 23 maart 2021 ongewijzigd vastgesteld. 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 13 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Bomenbalans 2020  

    Het college heeft kennis genomen van 

de brief aan de raad ter zake 

bomenbalans 2020. 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Ontwikkeling cijfers Participatiewet en 
WW 

 

    Het college heeft kennis genomen de 

ontwikkeling van het aantal 

uitkeringen in het kader van de 

Participatiewet en de WW. 
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Wethouder Van Woudenberg heeft in de regio bestuurlijk overleg gehad terzake  de 
regionale energiestrategie 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Aanwijzing tot gemeentelijk monument 
Kerkhof Eikenlaan 

 

  Collegebesluit : 1. Conform advisering van de 
Adviescommissie Cultuurhistorie 
Leiden het Kerkhof aan de 
Eikenlaan te Leiderdorp aan te 
wijzen als gemeentelijk 
monument met 
monumentnummer 40. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: September 2017 is de "Monumentennota 
Leiderdorp" vastgesteld. Gezien de 
cultuurhistorische waarde is het Kerkhof 
aan de Eikenlaan in voornoemde nota 
opgenomen en stelt dan ook gedegen 
onderzoek naar de benodigde status om 
de cultuurhistorie van het object te 
waarborgen. Om de cultuurhistorische 
waarde te bepalen is een 
monumentbeschrijving opgesteld. In een 
vergadering van de Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden is positief  
geadviseerd om het Kerkhof aan de 
Eikenlaan aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Gunning inhuur DZB ten behoeve van 

ondersteuning buitendienst 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de gunning 

aan de DZB voor het uitvoeren 

van diverse 

groenonderhoudswerkzaamhede

n voor Leiderdorp oost. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op basis van de alleenrechtovereenkomst 

voert de DZB voor de periode van maart 

tot oktober 2021 diverse 

groenonderhoudswerkzaamheden uit 

voor de gemeente Leiderdorp. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Vervanging rioolgemalen 2021  

  Collegebesluit : Aangehouden  
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 5.4 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
afwijzing van de Tozo 1 regeling 

 

  Collegebesluit : Het bezwaarschrift kennelijk niet-
ontvankelijk verklaren. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen 

de beschikking van 27 september 2020. 

Met dit besluit is de aanvraag voor de 

Tozo 1 regeling afgewezen, omdat er 

geen gegevens zijn aangeleverd om het 

recht vast te kunnen stellen. Het bezwaar 

wordt kennelijk niet-ontvankelijk 

verklaard.  

Er is geen procesbelang meer bij het 
bezwaar daar bij besluit van 9 oktober 
2020 alsnog een Tozo 1 volledig is 
toegekend. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Incidentele middelen corona Incluzio  

  Collegebesluit : 1. Aan Incluzio Leiderdorp 
incidenten een bedrag van € 
13.520 toe te kennen om de 
mantelzorgondersteuning ten 
tijde van de coronacrisis goed te 
blijven organiseren. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Om de ondersteuning van inwoners ten 

tijde van corona goed te blijven 

ondersteunen heeft Incluzio bij de 

gemeente Leiderdorp een aanvraag 

gedaan voor tijdelijke uitbreiding van de 

inzet op mantelzorgondersteuning. De 

gemeente Leiderdorp heeft hiertoe 

middelen ten behoeve van corona-

gerelateerde kosten toegekend. Het gaat 

om een bedrag van €13.520 in het jaar 

2021.  

 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


