
 Besluitenlijst RAAD 25 OKTOBER 2021

20.30 UUR 
Voorzitter: Laila Driessen

1. Opening
De voorzitter vermeldt dat de heer Bruggeman, mevrouw Hempen en de heer Vastenhoud 
verhinderd zijn. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen  
 De voorzitter deelt de gang van zaken rondom de geplande intocht van Sinterklaas 

mee
 De voorzitter doet de oproep aan alle inwoners van Leiderdorp om zich in te laten 

enten
 De voorzitter van de auditcommissie, dhr. Verwers doet verslag van de afgelopen 

bijeenkomst. 

4. Inspreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor deze vergadering. 

5. Vragenronde
 Actualiteitsronde

Het CDA stelt een vraag over fietsendiefstallen bij de Winkelhof, welke beantwoord 
worden door de burgemeester. 

 Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)
Raadsleden kunnen als beantwoording van schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO) heeft 
plaatsgevonden in de raadsvergadering vragen om nadere inlichtingen over het gegeven 
antwoord.
 Schriftelijke raadsvragen 2021-030 LPL Afwijzing verzoek realisatie 34 

appartementen (Van der Marckstraat 17-18) (beantwoord)
Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Schriftelijke raadsvragen 2021-031 Oproep voor extra huisvesting asielzoekers 
(beantwoord)
LPL geeft aan dat de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, maar betreurt het 
dat er geen ruimte is voor extra opvang asielzoekers. PvdA vraagt naar het 
nieuwsbericht dat er landelijk nog steeds niet genoeg plek is voor asielzoekers terwijl 
het in de beantwoording lijkt het alsof dit probleem opgelost is, dat is niet het beeld 
dat het Ministerie schept. Het college, wethouder Joosten antwoordt dat de druk 
opgevoerd wordt en deze schriftelijke beantwoording al enkele weken oud is. Maar 
we zien als gemeente geen mogelijkheden om asielzoekers te huisvesten.

 Schriftelijke raadsvragen 2021-032 Zebrasafari 25 oktober 2021 211005
 Schriftelijke raadsvragen 2021-033 Verkeersoverlast Engelendaal 211005
 Schriftelijke raadsvragen 2021-034 D66 Zebrasafari 25 oktober 2021 211006
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6. Geheimhouding bekrachtiging/opheffing
Er zijn geen voorstellen die om een besluit van de raad vragen.

7. Doordecentralisatie Maatschappelijke zorg per 1 januari 2023
De raad complimenteert de Adviesraad met het advies en het voorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Hiermee besluit de raad:
 1. De volgende financiële middelen op te nemen in de programmabegroting 2023 en 
conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een behoefte aan 
Beschermd wonen of Maatschappelijke opvang, verslavingszorg of bemoeizorg: 
i. Financiële middelen voor bestaande cliënten Beschermd wonen die hiervoor vanaf 2023 
volgens door de colleges van B&W vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden 
worden overgedragen (vanuit historisch verdeelmodel); 
ii. Financiële middelen voor nieuwe cliënten Beschermd wonen die de gemeente 
rechtstreeks vanuit de Rijksoverheid ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmodel); 
iii. Financiële middelen voor Maatschappelijke opvang/verslavingszorg/OGGZ die hiervoor 
vanaf 2023 door de colleges van B&W vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente 
Leiden worden overgedragen. 

2. Het college van B&W opdracht te geven om met de andere gemeenten in Holland Rijnland 
samenwerkingsafspraken te maken over: 
i. De wijze waarop Rijksmiddelen voor bestaande cliënten Beschermd wonen (vanuit 
historisch budget) over de gemeenten verdeeld worden in de periode totdat alle middelen 
Beschermd wonen rechtstreeks van de Rijksoverheid naar de individuele gemeente komen; 
ii. De wijze waarop de decentralisatie-uitkering voor Maatschappelijke opvang, 
verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) over de gemeenten 
verdeeld wordt zodat gemeenten deze taken zelf kunnen financieren; 
iii. De wijze waarop specialistische voorzieningen gezamenlijk met de gemeenten in de regio 
Holland Rijnland worden gecontracteerd en gefinancierd; 
iv. De wijze waarop om te gaan met compensatie van eventuele (nader in beeld te brengen) 
frictiekosten die bij gemeente Leiden optreden als gevolg van het beëindigen van de 
centrumgemeentefunctie; 
v. De wijze waarop de regionale toegang, inkoop, monitoring en overige ambtelijke taken 
betreffende de regionale specialistische voorzieningen worden geregeld; 
vi. De wijze waarop juridische verankering van de samenwerking moet plaatsvinden. 

8. Inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning 
Leidse regiogemeenten
Alle partijen complimenteren de Adviesraad opnieuw. Er wordt gesuggereerd een 
jaarkalender op te stellen voor de Adviesraad, iets waar de wethouder meteen positief op 
reageert. Er worden meerdere vragen gesteld over het vervolgproces en de rol van de raad 
hierin. 

Het college, wethouder Binnendijk antwoord dat er in Leiden een amendement is 
aangenomen waarin wordt opgeroepen om contracten niet uit te geven voor 3+2x2 jaar, 
maar 3+4x2 jaar en vraagt de raad of de verschillende partijen hier een mening over hebben. 
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De raad geeft aan dat ze hier nu geen besluit over kunnen nemen. De wethouder doet ook 
een toezegging, merkt hij daarbij wel op dat dit een collegebevoegdheid betreft, maar dat dit 
vooral gebeurt omdat hij het prettig vindt te weten dat het beleid gesteund wordt.

Toezegging:
Het college, wethouder Binnendijk zegt toe de raad zorgvuldig zal informeren en uitgebreid 
zal meenemen in het vervolgproces rondom de inkoopstrategie begeleiding, 
maatschappelijke zorg en huishoudelijke ondersteuning Leidse regiogemeenten. 

De raad besluit unaniem: 
1. De Inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning 
Leidse regiogemeenten vast te stellen met daarin: 
a. De volgende uitgangspunten: 
i. Bij ondersteuning gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en de samenkracht van 
inwoners onderling. Dit stimuleren en ondersteunen we; 
ii. We ondersteunen mantelzorgers, zetten in op het voorkomen van overbelasting en bieden 
passende ondersteuning wanneer er toch sprake is van te zware belasting; 
iii. We ondersteunen in een vroeg stadium om erger te voorkomen, ook als inwoners zelf 
geen hulpvraag formuleren (zorgmijders); 
iv. De noodzaak van de ondersteuningsvraag/behoefte van de inwoner staat centraal, deze 
wordt integraal bekeken; 
v. Ondersteuning is laagdrempelig en dichtbij en is ontwikkelingsgericht – en waar mogelijk – 
herstelgericht; 
vi. Normaliseren is het uitgangspunt, ook wat betreft wonen; 
vii. Het resultaat is leidend, niet de regels en procedures; 
viii. Op- en afschalen van zorg en ondersteuning verloopt soepel; 
ix. Proces- en casusregie is vanzelfsprekend en helder belegd; 
x. We sturen op de kwaliteit van ondersteuning ten aanzien van de verzilvering van zorg (bij 
persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura (ZIN)); 
xi. We zien keuzevrijheid als de vrijheid en de mogelijkheid om uit verschillende 
ondersteuningsvormen te kiezen welke het beste aansluit bij de wensen en behoeften van 
een inwoner; 
xii. In de relatie met aanbieders gaan we uit van partnerschap voor wat betreft het realiseren 
van de veranderopgaven; 
xiii. De inkoop draagt bij aan het grip krijgen op de uitgaven. 

b. De volgende veranderopgaven: 
i. We investeren in een passend voorliggend veld; 
ii. De toegang tot ondersteuning voor inwoners is integraal georganiseerd en de afspraken 
over regievoering zijn helder en uniform, zowel binnen de gemeente als bij de aanbieders. 
iii. Er vindt vanuit toegang stevige regie plaats op het realiseren van de doelen en waar 
mogelijk door- en uitstroom; 
iv. We willen dat begeleiding en (nieuwe) vormen van Beschut en Beschermd Wonen op 
elkaar aansluiten, zodat er doorlopende lijn (een begeleidingscontinuüm), ontstaat; 
v. We willen de ondersteuning die de Leidse regio biedt in het kader van Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang meer in lijn met elkaar brengen; 
vi. De ondersteuning is herstel- en ontwikkelingsgericht, richt zich op alle leefgebieden en is 
in principe tijdelijk van aard; 
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vii. Er is een doorgaande lijn tussen Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning. Een goede 
afstemming tussen de toegangen Wmo en Jeugd is belangrijk. De kalenderleeftijd is daarmee 
niet leidend; 
viii. We stimuleren (ouder wordende) inwoners, om zich voor te bereiden op de toekomst; 
ix. Meer samenwerking met Zorg en Zekerheid als preferente zorgverzekeraar en 
zorgkantoor is gewenst om oudere inwoners zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen; 
x. Huishoudelijke ondersteuning is alleen bedoeld voor inwoners die het niet zelf kunnen 
betalen en regelen; 
xi. Vanuit de gedachte van positieve gezondheid zetten we in op reablement: hierbij worden 
inwoners geholpen om zichzelf te helpen. 

c. De volgende strategie: 
i. Een gedifferentieerde inkoop naar meerdere segmenten; 
ii. Voor alle segmenten werken met een selectief aantal aanbieders; 
iii. Het organiseren en inkopen van de ondersteuning in de vorm van arrangementen; 
iv. Het aangaan van overeenkomsten met een lange looptijd voor begeleiding en 
Maatschappelijke Zorg; 
v. Het aangaan van een kortere (initiële) duur van overeenkomsten voor huishoudelijke 
ondersteuning. 

9. Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Na vragen van de raad antwoordt het college, wethouder Binnendijk dat er wezenlijk niets 
veranderd voor de raad. Dit voorstel geeft een nieuwe naam aan een bestaande afspraak en 
de rol van de raad binnen deze gemeenschappelijke regeling veranderd niet.  

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hiermee besluit de raad:
Toestemming te geven aan het college om de Gemeenschappelijk Regeling 
Serviceorganisatie Zorg vast te stellen.

10. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
Dit onderwerp was aangehouden in de raad van 20 september 2021. Dhr. McDaniel op 
verzoek van de raad een amendement voorbereid. Dit amendement wordt door de gehele 
raad ondersteund. De raad geeft aan dat dit amendement gezien moet worden als een 
aansporing van het college om nog meer ambitie te tonen. 

Het college, wethouder Van Woudenberg antwoord dat hij de aansporing ter harte neemt en 
stelt dat de consequenties voor inwoners hoog zijn, dit zal meegenomen worden in de 
keuzes die we voor zullen leggen aan de raad. 

Het amendement wordt zonder stemming, unaniem aangenomen.

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. De gemeente Leiderdorp streeft naar een substantiële vermindering van het restafval per 
persoon in de komende jaren ten opzichte van de situatie op dit moment.
2. Teneinde een beeld te krijgen hoe substantieel deze vermindering kan zijn en welke 
maatregelen daarvoor nodig zijn onderzoekt het College van B&W een viertal scenario's en 
de consequenties daarvan:
a. 130 kilo restafval per jaar per persoon in 2025;
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b. 100 kilo restafval per jaar per persoon in 2025;
c. 75 kilo restafval per jaar per persoon in 2025;
d. 30 kilo (de VANG-norm) per jaar per persoon in 2025.
Het college brengt per gewichtsdoelstelling restafval (onder meer via benchmark bij andere 
gemeenten) verschillende scenario's in beeld, hiervoor zijn alle opties en combinaties van 
opties op voorhand mogelijk. Denk hierbij aan voorscheiding - nascheiding, inzet alle soorten 
communicatie en financiële prikkels en/of serviceprikkels of een combinatie daarvan.
3. Er wordt naar gestreefd om de resultaten van de studie rond maart 2022 voor verdere 
discussie te publiceren.

11. Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) Accommodaties 2021-2030
De raad besluit unaniem: 
1. Het onderhoudsniveau voor instandhouding van het maatschappelijk vastgoed vast te 
stellen op ‘sober en doelmatig’; 
2. Het hieruit voortvloeiende Meerjarig onderhoudsplan Accommodaties 2021-2030 vast te 
stellen; 
3. Voor de begroting 2022 – 2025 in te stemmen met het voortzetten van de jaarlijkse 
storting in de voorziening onderhoud gebouwen ad. € 598.347,- per/jaar.  

12. Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 wijziging vaststellingsbesluit
De raad besluit unaniem:
naar aanleiding van het beroep van Heineken het vaststellingbesluit van het 
bestemmingsplan Polder Achthoven 2020, als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG01, als volgt te wijzigen: 

- de toelichting van het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 wordt op pagina 67 
gewijzigd door in de beschrijving op te nemen dat er in plaats van één gebiedsaanduiding 
twee gebiedsaanduidingen, ‘Geluidzone – industrie Barrepolder’ en ‘Geluidzone – industrie 
Oosthoek’, op de verbeelding worden opgenomen; 
- de regels van het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 worden gewijzigd door het 
opnemen van artikel 27.1 Geluidzone - industrie Barre Polder, respectievelijk 27.2 
Geluidszone - industrie Oosthoek, met de beschermende regelingen behorende bij deze 
afzonderlijke geluidcontouren; 
- de verbeelding van het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 wordt gewijzigd door 
beide geluidcontouren afzonderlijk op de verbeelding op te nemen, in de vorm van de 
gebiedsaanduidingen ‘Geluidzone - industrie Barre Polder’, respectievelijk ‘Geluidszone - 
industrie Oosthoek’; 

zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG02 (bijlage 1 t/m 3). 

13. Versterking kapitaalstructuur Alliander
De raad en het college benadrukken dat dit een bijzonder besluit is. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen, hiermee besluit de raad:
1. Kennis te nemen van het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders 
om een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander N.V. te verstrekken 
voor een bedrag van maximaal € 3.316.564 onder de voorwaarden zoals opgenomen in de 
leningsdocumentatie;
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2. Kennis te nemen van het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders 
om aan de Raad van Bestuur van Alliander NV de bevoegdheid te delegeren om een zodanig 
aantal gewone aandelen uit te geven met als doel om het conversiebedrag te converteren 
naar gewone aandelen in overeenstemming met de bepalingen van de leningsovereenkomst;
3. Vast te stellen dat de gemeenteraad in staat is gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken;
4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 3.316.564; 

14. Benoeming burgerraadslid Van Nieuw Amerongen
De raad besluit unaniem: 
Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode:
- De heer M.A. van Nieuw Amerongen (ChristenUnie-SGP)

De beëdiging zal plaatsvinden tijdens het politiek forum van 15 november.

15. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad stelt het overzicht van moties en toezeggingen vast. Het volledige overzicht van 
moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken. 

16. Lijst ingekomen stukken
De Lijst ingekomen stukken van 25 oktober 2021 wordt vastgesteld.

17. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:46 uur

Leiderdorp, 25 oktober 2021

Namens de voorzitter van de raad,
B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier
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