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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 22-6-2021 
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 15 juni 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 15 juni 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 25 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Binnendijk informeert het college naar aanleiding van het onderzoek om de 
gemeenschappelijke regeling van het Servicepunt71 om te vormen tot een 
centrumregeling waarbij de gemeente Leiden voor de Leidse regio de 
bedrijfsvoeringstaken uitvoert. 
 
Wethouder Joosten informeert het college naar aanleiding van het "Groene Hart 
dialoog". Afgesproken is dat er geen afzonderlijk bestuurlijk platform terzake het Groene 
Hart gevormd zal worden maar binnen de bestaande gemeenschappelijke 
samenwerkingen. 
 
 

5  Beantwoording schriftelijke raadsvragen CDA Park Agthoven 

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvraag van het CDA terzake het 

Park Agthoven. 
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6  OPENBARE BESLUITEN 
 

 6.1 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 
monumentensubsidie Hoofdstraat 77 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 4000,-- 

toekennen,  in de 

restauratiekosten van € 

14774,60, als zijnde 

monumentensubsidie voor 

onderhoudskosten van 

Hoofdstraat 77. 

2. De aangewezen toezichthouder 

te mandateren om de onder 

beslispunt 1 genoemde subsidie 

ter beschikking te stellen na 

controle op uitvoer 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het college kan aan de eigenaar van een 

gemeentelijk monument een financiële 

bijdrage (subsidie) toekennen in de 

subsidiabele onderhouds- of 

restauratiekosten van dat monument. De 

subsidie wordt uitsluitend toegekend ten 

behoeve van monumenten die volgens de 

Erfgoedverordening Leiderdorp zijn 

aangewezen en zijn geplaatst op de 

gemeentelijke monumentenlijst. Een 

subsidie kan per monument één maal per 

subsidiejaar worden verleend en alleen 

als het monumentensubsidiebudget voor 

dat jaar toereikend is. 

De subsidie bedraagt in alle gevallen één 
derde deel van de subsidiabele kosten, 
met een maximum van € 4.000,- per 
aanvraag, per subsidiejaar. 

 

   

 6.2 Collegevoorstel : Beëindigen subsidierelatie preventieve 

activiteiten GGZ Rivierduinen per 2022 

 

  Collegebesluit : 1. Beëindigen van de gemeentelijke 
subsidierelatie met GGZ 
Rivierduinen voor het 
organiseren van preventieve 
activiteiten op het gebied van de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz) 
voor jaarlijks €18.321. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: De Leidse regio heeft sinds 2019 een 
subsidierelatie met GGZ Rivierduinen 
voor de preventieve activiteiten gericht 
op kinderen, jongeren en volwassenen op 
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het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz). GGZ Rivierduinen 
biedt cursussen aan die door 
professionals worden gegeven, deze zijn 
met name gericht op mantelzorgers en 
familieleden van cliënten met GGZ 
problematiek om hen te leren om gaan 
met de aandoening van hun familielid. De 
gemeente Leiderdorp beëindigt de 
gemeentelijke subsidierelatie met GGZ 
Rivierduinen omdat Incluzio Leiderdorp 
verantwoordelijk is voor het organiseren 
van (preventieve) ggz-ondersteuning. 

 

 6.3 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar tegen het besluit 
tot niet aanwijzen als gemeentelijke 
monumenten van Hoofdstraat 92, 94, 96 
en Patrimoniumpark 1-27 te Leiderdorp. 

 

  Collegebesluit : 1. Overeenkomstig het advies van 
de Regionale Commissie 
Bezwaarschriften de bezwaren 
ongegrond te verklaren en de 
bestreden besluiten van 13 
januari 2021 en 20 januari 2021 
in stand te laten onder aanvulling 
van de motivering van het besluit 
van 13 januari 2021. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Bezwaarde heeft in het kader van het 
besluit tot niet aanwijzen als 
gemeentelijke monumenten van 
Patrimoniumpark 1-27 en Hoofdstraat 92, 
94, 96 te Leiderdorp bezwaarschriften 
ingediend. De Regionale commissie 
bezwaarschriften heeft ten aanzien van 
de onderhavige bezwaarschriften op 31 
mei 2021 geadviseerd. Voorgesteld wordt 
om de bezwaren ongegrond te verklaren 
en de bestreden besluiten te handhaven. 

 

 

 6.4 Collegevoorstel : Meicirculaire 2021 Gemeentefonds  

  Collegebesluit : 1. Bijgaande raadsbrief over de 
effecten van Meicirculaire 2021 
Gemeentefonds  vast te stellen. 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 31 mei 2021 is de Meicirculaire 2021 
Gemeentefonds beschikbaar gekomen. 
De berekening van de algemene uitkering 
en de decentralisatie uitkeringen voor de 
periode 2021-2025 die Leiderdorp 
tegemoet kan zien is inmiddels 
uitgevoerd. De effecten  van de 
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Meicirculaire 2021 werken voor de 
algemene uitkering per saldo voordelig 
uit. Verder zijn in de Meicirculaire de 
extra uitkering 'aanpak problematiek 
jeugdzorg 2021', enkele taakmutaties en 
een bijstelling van het budget sociaal 
domein opgenomen. Tenslotte gaan we 
in op de indicatieve uitkomsten van de 
afspraken tussen Rijk en VNG Jeugdzorg 
2022 van 2 juni 2021. 

 

 6.5 Collegevoorstel : Jaarstukken 2020 . 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het ter 

besluitvorming voorleggen aan 

de raad van het jaarverslag en de 

jaarrekening 2020 en de 

resultaatbestemming 2020. 

2. Instemmen met ondertekening 

namens het college van de 

verklaring aan de accountant 

genaamd “bevestiging van de 

jaarrekening” zodra deze 

beschikbaar is. 

3. De raad voor te stellen om: 

a. Het jaarverslag 2020 en de 

jaarrekening 2020 vast te stellen; 

b. Het jaarrekeningresultaat 2020 

van € 274.074 positief toe te 

voegen aan de algemene reserve. 

Wethouder Binnendijk heeft het 

mandaat tot het doorvoeren van 

enkele tekstuele wijzigingen 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het jaarverslag 2020 is het laatste 
onderdeel uit de Planning & Control 
cyclus over 2020. In deel 1 van dit 
document wordt verantwoording 
afgelegd over de realisatie van het 
gevoerde beleid in 2020. Deel 2 bevat de 
financiële positie met de toelichting bij de 
balans en programmaverantwoording. De 
jaarstukken zijn is opgesteld conform het 
BBV. De jaarrekening 2020 sluit af met 
een positief jaarresultaat van € 274.074 

 

7  Sluiting 
 

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

    


