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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 20 april 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 13 april 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 13 april 2021 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis" 
Week 16 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 3.2 Collegememo : Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Milieueffectrapportage (O)TB A4 
Burgerveen-N14 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de notitie Reikwijdte en detailniveau 
milieueffectrapportage (O)TB A4 
Burgerveen - N14. 
 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

  Geen bijzonderheden. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Vaststellen Verordening RREW1 
Leiderdorp 2021-2022 en toepassing 
onderhandelingsprocedure voor de 
inschakeling van het bureau Duurzaam 
Bouwloket. 
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  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen de 
'Verordening Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen 
Leiderdorp 2021-2022’ vast te stellen. 
 
2. De directeuren van Duurzaam 
Bouwloket te mandateren voor het 
nemen van besluiten in het kader van 
de uitvoering van de door de Raad vast 
te stellen 'Verordening Regeling 
Reductie Energiegebruik Woningen 
Leiderdorp 2021-2022' 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 het 
Duurzaam Bouwloket hebben 
ingestemd. 
 
3. Dit mandaat op te nemen in het 
mandatenregister. 
 
4. Wethouder Rik van Woudenberg 
namens het college te mandateren om 
indien nodig nadere tekstuele 
wijzigingen aan te brengen in 
verordening en raadsvoorstel. 
 
5. Akkoord te gaan met toepassing van 
de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking voor de 
inschakeling van het bureau Duurzaam 
Bouwloket. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college legt de raad ter 
besluitvorming de ‘Verordening 
Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen Leiderdorp 2021-2022’ voor. 
Deze regeling is een vervolg op de 
onlangs door de raad verlengde RRE2, 
een vergelijkbare voucherregeling voor 
woningeigenaren om energie te 
besparen en daarmee een verlaging van 
de CO2-uitstoot te bewerkstelligen. 
Waar de RRE uitsluitend gericht is op 
woningeigenaren, is de primaire 
doelgroep van de RREW de huurder. 
Met een voucher ter waarde van 75 
euro kunnen inwoners eenvoudige 
energiebesparende maatregelen 
aanschaffen. Hierbij bestaat nu ook 
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de mogelijkheid om dit via een speciale 
webshop te doen, waardoor men direct 
energiebesparende producten kan 
aankopen, zonder de kosten te hoeven 
voorschieten. Naast de voucherregeling 
zijn er middelen beschikbaar om de 
inwoners van Leiderdorp van 
algemene informatie te voorzien. 
 
Momenteel wordt gewerkt aan de 
nadere uitwerking van de regeling, wat 
mogelijk nog kleine aanpassingen vraagt 
van de verordening. In dat kader wordt 
gevraagd om wethouder Rik van 
Woudenberg namens het college te 
mandateren voor nadere tekstuele 
aanpassingen indien nodig. 
 
Voor de uitvoering van de RREW en het 
uitbetalen/beheren van de gelden is het 
voornemen om het Duurzaam 
Bouwloket (DBL) te contracteren, het 
energieloket van gemeente Leiderdorp. 
Bij het binnenkort aflopende RRE-
traject zijn deze taken uitbesteed 
aan de Omgevingsdienst West-Holland 
(ODWH). Afstemming met de ODWH, 
de voorlopige evaluatie van het RRE-
traject, de rol die DBL al sinds 2017 
inneemt binnen de gemeente als 
energieloket, de betrokkenheid van het 
DBL bij het huidige Leiderdorpse RRE-
traject en hun ervaring als uitvoerende 
partij bij andere gemeenten, maken het 
DBL een interessante partner voor de 
RREW. Met het verstrekken van de 
RREW-opdracht aan het DBL voor de 
uitvoering wordt het drempelbedrag 
voor enkelvoudige onderhandse 
opdrachten conform ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid overschreden. Met 
dit besluit beslist uw college tot 
toepassing van de 
onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande aankondiging. 

 

 5.2 Collegevoorstel : Vaststellen jaarverantwoording 
kinderopvang 2020 
 

 

  Collegebesluit : 1. De jaarverantwoording kinderopvang 
over 2020 vaststellen. 
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2. De onder beslispunt 1 bedoelde 
jaarverantwoording ter informatie aan 
de gemeenteraad en de Inspectie van 
het Onderwijs doen toekomen. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Wet kinderopvang stelt dat jaarlijks 
de jaarverantwoording wordt 
vastgesteld door het bevoegd gezag. Na 
vaststelling van de jaarverantwoording 
zal het ter informatie aan de 
gemeenteraad worden gezonden. De 
Inspectie van het Onderwijs zal middels 
publicatie op de website van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap inzicht krijgen in de 
jaarverantwoording. Uit de 
jaarverantwoording blijkt dat de 
gemeentelijke taken in 2020 ten 
aanzien van kinderopvang naar behoren 
zijn uitgevoerd. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Het aanwijzen van de directeur 
publieke gezondheid (DPG) als 
toezichthouder op 
kinderopvang tijdens werking van de 
corona bepalingen uit de Wet publieke 
gezondheid 
(WPG). 
 

 

  Collegebesluit : 1. Per direct de DPG krachtens artikel 
1.61 Wet kinderopvang (Wko) aan te 
wijzen als bevoegde om toe te zien op 
maatregelen uit de WPG. 
 
2. Het verlenen van mandaat, namens 
de burgemeester, aan de directeur 
publieke gezondheid (DPG) om in te 
kunnen grijpen door middel van een 
bevel, een en ander binnen de kaders 
van artikel 58n Wet publieke 
gezondheid. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
(Twm) wijzigt de Wet publieke 
gezondheid (WPG). In hoofdstuk Va. van 
de wet staan onder andere de 
maatregelen die genomen moeten 
worden ter bestrijding van de epidemie. 
In het nieuwe artikel 58r WPG zijn voor 
toezicht en handhaving daarop de 
relevante artikelen uit de Wet 
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kinderopvang (Wko) van toepassing 
verklaard. Daardoor lijkt te zijn geregeld 
dat de directeur publieke gezondheid 
(DPG) van de GGD toezicht houdt op de 
naleving van de maatregelen bij 
kindercentra, gastouderbureaus 
en voorzieningen voor 
gastouderopvang. Het is echter niet 
expliciet opgenomen dat de DPG ook 
krachtens artikel 1.61 Wko bevoegd is. 
Met dit besluit wordt de DPG als 
zodanig aangewezen. Daarnaast wordt 
aan de DPG het mandaat verleend om 
bevelen te geven die direct nodig zijn 
om verspreiding van het covid-19 virus 
te voorkomen, een en ander binnen 
de kaders van artikel 58n Wet publieke 
gezondheid. 

 

 5.4 Collegevoorstel : Algemeen controleplan 2021  

  Collegebesluit : 1. Het Algemeen controleplan 2021 
voor Leiderdorp vast te stellen. 
 
2. Het plan ter informatie toe te sturen 
aan de gemeenteraad en rekenkamer. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het algemeen controleplan 2021 voor 
Leiderdorp geeft op hoofdlijnen inzicht 
in de opzet van de organisatie en 
interne beheersing en de wijze waarop 
gedurende het jaar getoetst wordt of 
deze in control is. Dat wil zeggen: de 
organisatie wordt zodanig bestuurd en 
beheerst, dat de doelstellingen worden 
gerealiseerd. Er is zicht en grip op de 
risico’s en de processen worden 
rechtmatig, doelmatig en doeltreffend 
uitgevoerd, inclusief een getrouwe 
verantwoording. 

 

 

 5.5 Collegevoorstel : Uitvoeringsplan 
Werkgeversservicepunt Holland 
Rijnland 2021 
 

 

  Collegebesluit : 1. Het Uitvoeringsplan 
Werkgeversservicepunt Holland 
Rijnland 2021 vast te stellen, met de 
volgende hoofdpunten: 
a. Eén gemeenschappelijk publiek 
aanspreekpunt voor de dienstverlening 
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aan werkgevers in het 
Werkgeversservicepunt van de 
arbeidsmarktregio Holland Rijnland; 
b. Een eenduidige 
werkgeversdienstverlening, waarbij 
tenminste hetzelfde basispakket aan 
dienstverlening wordt geboden aan 
werkgevers in de arbeidsmarktregio 
Holland Rijnland; 
c. Het versterken van de samenwerking 
tussen gemeenten en UWV vanuit een 
gezamenlijk regionaal uitvoeringsplan 
dat jaarlijks wordt opgesteld conform 
de SUWI-wetgeving. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 1 januari 2021 trad het gewijzigde 
Besluit Structuur Uitvoering Werk en 
Inkomen (SUWI) in werking. Doel van de 
wijziging is het verder versterken van de 
samenwerking tussen gemeenten en 
het UWV in elk van de 35 
arbeidsmarktregio's. Zij dragen 
gezamenlijk zorg voor de inrichting van 
het werkgeversservicepunt (WSP) als 
één centraal aanspreekpunt voor de 
dienstverlening aan werkgevers. Voor 
de uitvoering ervan stellen ze jaarlijks 
een gezamenlijk uitvoeringsplan vast, 
waarin onder meer de wijze van 
organisatie, afspraken over de inzet van 
instrumenten en te behalen resultaten 
zijn opgenomen. Zo biedt elk WSP 
straks hetzelfde basispakket aan 
diensten aan. Het college van 
Leiderdorp stelde op 20 april het 
Uitvoeringsplan WSP Holland Rijnland 
voor 2021 vast. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Heroriëntatie ondernemers Corona 
 

 

  Collegebesluit : 1. Team Horizon opdracht te geven om 
Leiderdorpse ondernemers die 
getroffen zijn door De Coronacrisis te 
begeleiden in hun heroriëntatie op hun 
onderneming, met als doel hun 
onderneming voort te zetten. 
2. Voor elk begeleidingstraject van 
Team Horizon € 3000 bij te dragen, met 
een maximum van 5 ondernemers. 
3. De kosten van de bijdrage (van 
maximaal € 15.000) te dekken uit het 
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aanvullend pakket re-integratie Corona. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: In opdracht van het Rijk hebben 
gemeenten Leiden, Leiderdorp en 
Oegstgeest een tijdelijk 
ondernemersloket geopend om 
ondernemers die zijn getroffen door de 
Coronacrisis te ondersteunen. Dit 
ondernemersloket, dat per 30 maart 
live is, staat open voor alle 
ondernemers. Ondersteuning is 
mogelijk op (heroriëntatie op) 
ondernemen, de switch naar 
werken in loondienst, bij schulden en bij 
psychosociale problematiek. Het loket 
werkt daarbij samen met diverse 
gemeentelijke en externe partijen. 
Om ondersteuning aan ondernemers te 
bieden bij het voorzetten van hun 
onderneming, al dan niet in aangepaste 
vorm (heroriëntatie op ondernemen), 
krijgt Team Horizon, een 
multidisciplinair team van 
ondernemers, de opdracht om 
ondernemers die getroffen zijn 
door de Coronacrisis te begeleiden, met 
een maximum van 5 ondernemers. 
Team Horizon is hiermee één van de 
instrumenten die kan worden ingezet. 

 

 

6  Sluiting 
 

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

    


