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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 8 juni 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 1 juni 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 1 juni 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 23 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 3.2 Collegememo : Ontwikkeling WW en bijstand april 
2021 
Het college heeft kennisgenomen van 
de ontwikkeling WW en de bijstand. 

 

 

 3.3 Collegememo : RIB voortgang uitwerking motie 
'Samenwerken in de Leidse regio: nu 
doorpakken! 
Het college heeft kennisgenomen van 
de brief aan de gemeenteraad terzake 
de uitwerking motie “Samenwerken in 
de Leidse regio”. 
 

 

 

 3.4 Collegememo : Beheerskosten LRN 
Het college heeft kennisgenomen van 
de geraamde beheerkosten terzake de 
Leidse Ring Noord. 
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Wethouder Binnendijk informeert het college over de agenda van het bestuur 
Servicepunt71. Tevens is er een regionaal overleg terzake Maatschappelijke Zorg. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Wijzigingsplan Hoogmadeseweg 70 
 

 

  Collegebesluit : 1. De wijzigingsprocedure voor het 
perceel Hoogmadeseweg 70 op te 
starten door hetter inzage leggen van 
het ontwerpwijzigingsplan 
Hoogmadeseweg 70 
(NL.IMRO.0547.WPHoogmadeseweg 
70-ON01). 
 
2. Voor deze wijzigingsprocedure af te 
zien van het vaststellen van een 
exploitatieplan, omdat het 
kostenverhaal is geborgd door de 
grondverkoop en de heffing van leges. 
 
3. Het ontwerpbesluit hogere waarden 
als gevolg van de geluidbelasting vanuit 
de Rijksweg A4 in procedure te brengen 
door het ter inzage leggen van dit 
ontwerpbesluit tegelijk met het 
wijzigingsplan Hoogmadeseweg 70. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het perceel Hoogmadeseweg 70 heeft 
in het vigerende bestemmingsplan 'W4' 
een maatschappelijke bestemming, 
waarbij geluidgevoelige bestemmingen 
niet zonder meer mogelijk zijn. De 
gemeente heeft dit perceel verkocht 
ten behoeve van een hospice. Omdat 
een hospice een geluidgevoelige 
bestemming is, moet om dit mogelijk te 
maken, gebruik worden gemaakt van de 
wijzigingsbevoegdheid binnen de 
maatschappelijke bestemming. Met dit 
besluit start het college deze ruimtelijke 
procedure. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen het 

buiten behandeling laten van 

aanvragen bijzondere bijstand voor 

inrichtingskosten, huishoudelijk 

apparaat en woonkosten 
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  Collegebesluit : 1. De bezwaren niet-ontvankelijk te 
verklaren en het bestreden besluit van 
25 februari 2021 in stand te laten. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Betrokkene heeft een bezwaarschrift 
ingediend tegen het buiten behandeling 
laten van diverse aanvragen om 
bijzondere bijstand wegens het, 
ondanks herhaald verzoek, niet 
aanleveren van de benodigde gegevens. 
Het bezwaarschrift is niet ondertekend. 
Betrokkene is in de gelegenheid gesteld 
om dit vormverzuim te herstellen. Hier 
heeft hij geen gebruik van gemaakt. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Het bezwaarschrift gericht tegen de 
terugvordering van de Tozo 1 uitkering 
 

 

  Collegebesluit : 1. Het bezwaarschrift ongegrond 
verklaren en de bestreden beslissing in 
stand houden. 
 
2. De verzochte vergoeding van de 
gemaakte kosten in de 
bezwaarprocedure af te wijzen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Betrokkene heeft bezwaar gemaakt 
tegen de terugvordering van € 4.509,93 
die hij heeft ontvangen in het kader van 
de Tozo 1 regeling in de periode 1 
maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De 
uitkering wordt teruggevorderd 
aangezien betrokkene hogere 
inkomsten in de betreffende periode 
heeft gegenereerd dan de voor hem 
geldende bijstandsnorm. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Intentieverklaring MKB regiodeal 
Economie071 
 

 

  Collegebesluit : In te stemmen met de ondertekening 
van de intentieverklaring 'MKB-Deal 
Economie071', om in aanmerking te 
komen voor een subsidie van de 
provincie Zuid-Holland met als doel 
digitalisering in het MKB aan te jagen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het afgelopen jaar is de digitalisering 
van de samenleving versneld door de 
coronacrisis. Naast thuiswerken 
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bestellen steeds meer consumenten 
hun boodschappen en andere 
producten en diensten online. Dit 
vraagt van het MKB dat ook zij versneld 
gaan digitaliseren. Het 
samenwerkingsverband Economie071 
wil MKB ondernemers hierbij 
helpen met een 
stimuleringsprogramma. Dit 
programma draagt bij aan het 
versterken van de 
toekomstbestendigheid van het brede 
MKB, het vergroten van de 
bewustwording van de kansen die 
digitalisering biedt voor ondernemers 
en het versnellen van concrete 
digitaliseringvraagstukken in de regio 
door ondernemers de samenwerking te 
laten zoeken met expertbedrijven. Het 
college wil samen met de andere 
partners van Economie071 
subsidie aanvragen bij de provincie 
Zuid-Holland voor dit 
stimuleringsprogramma. Een eerste 
stap hiertoe is dat het college van 
burgemeester en wethouders de 
intentieverklaring ‘MKB-Deal 
Economie071’ tekent. De volgende stap 
is dat de partners van Economie071 een 
subsidieaanvraag formuleren en 
indienen bij de provincie Zuid-Holland. 

 

 5.5 Collegevoorstel : 1e Bestuursrapportage 2021 
 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de 1e 
bestuursrapportage 2021. 
 
2. De 1e bestuursrapportage 2021 aan 
te bieden aan de raad. 
 
3. De raad voor te stellen om: 

a. Gelet op de 1e 
Bestuursrapportage 2021 de 
begrotingswijziging voor het 
jaar 2021 vast te stellen. 

b. Kredieten beschikbaar te stellen 
voor een bedrag van € 254.300. 

c. Kredieten af te voeren voor een 
bedrag van € 226.349. 
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  Publieks- 

samenvatting 

: Zoals in de financiële verordening 
opgenomen wordt 2x per jaar een 
bestuursrapportage opgesteld. Hierbij 
de 1e bestuursrapportage 2021. In de 
bestuursrapportage wordt 
gerapporteerd op relevante afwijkingen 
op doelen, activiteiten en budget op 
basis van de eerste 4 maanden van 
2021. 

 

 

 5.6 Collegevoorstel : Bekostiging Beschut wonen LVB in de 
Leidse regio (inclusief Voorschoten) 
 

 

  Collegebesluit : 1. De positionering van LVB verblijf in 
de Leidse Regio te verlengen in 2021 en 
2022 – tot het moment van 
decentralisatie van de maatschappelijke 
zorg – waarbij de inkoop en toegang 
door centrumgemeente Leiden wordt 
uitgevoerd via de toegang Beschermd 
Wonen. 
 
2. Akkoord te gaan met het bekostigen 
van LVB verblijf à € 23.976,00 per jaar 
uit het budget begeleiding Wmo binnen 
de begroting van 2021 en 2022. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Eind 2016 hebben de gemeenten in de 
Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, 
Voorschoten, Oegstgeest en 
Zoeterwoude) besloten om de 
uitvoering – met andere woorden: het 
organiseren van ondersteuning en 
toegang tot LVB verblijf – te 
positioneren bij centrumgemeente 
Leiden. LVB is een afkorting voor Licht 
Verstandelijk Beperkt. De term 
‘LVB verblijf’ verwijst naar een 
ondersteuningsvorm voor een 
doelgroep die behoefte heeft aan een 
beschermende woonomgeving om 
verslechtering van de situatie te 
voorkomen en/of om zelfstandig te 
leren wonen. Iedere gemeente is lokaal 
verantwoordelijk voor het organiseren 
van ondersteuning voor deze doelgroep 
onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en ontvangt 
hiervoor financiële middelen van de 
Rijksoverheid. Het college besluit de 
eerdere positionering in de Leidse Regio 
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te verlengen en hiervoor financiële 
middelen beschikbaar te stellen. 

 

6  Sluiting 
 

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

    


