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Openbare Besluitenliist

BESTUITEN

t Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2 Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 5 juli 2021
De openbare besluitenlijsten dd 6-7-2027 is ongewijzigd vastgesteld

3 DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN

3.1 Publicatie "Gemeente aan huis"
Week 28

Het college heeft kennisgenomen van

de publicatie "Gemeente aan huis"

week 28.

3.2 Collegememo : Raadsbrief woningbouw Tool

Het college heeft kennisgenomen van
de brief aan de raad met betrekking
de woningbouw Tool

3.3 Collegememo CEO Wmo 2020

Het college heeft kennisgenomen van
het collegememo CEO Wmo 2020.

3.4 Collegememo : Provinciaallnpassingsplan

wa rmtetra nsportleid ing

Het college heeft kennisgenomen van
het memo met betrekking tot

1.



Provinciaal lnpassings

Wa rmtetra nsportleid i ng

3.5 Collegememo : Ongegrond verklaren van een klacht

Het college heeft kennisgenomen van

het gedeeltelijk ongegrond verklaren

van een klacht.

4 Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen

4.1 Uitnodiging colleges Leidse regio high tea

Het college stemt in met de uitnodiging aan de colleges in de Leidse regio.

Wethouder Van Woudenberg geeft een terugkoppeling vanuit het bestuur van de ODWH

5 OPENBARE BESTUITEN

5.1 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Toekennen gemeentelijke monumentensu bsidie
Achthovenerweg 2c

L Een subsidie van € 4000,-- toekennen, in

de restauratiekosten van € 1301-0,85, als

zijnde monumentensubsidie voor

onderhoudskosten van Achthovenerweg

2c.

2. De aangewezen toezichthouder te
mandateren om de onder beslispunt 1

genoemde subsidie ter beschikking te
stellen na controle op uitvoer.

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 Leide rdo rp zij n

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 jaa r

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.
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5.2 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Addenda bij dienstverleningsovereenkomst
gemeentelijke toegang.

L. ln te stemmen met en ondertekenen van
het addendum 'huisvesting' bij de
overeenkomst Gemeentelijke toegang
jeugdhulp.

2. ln te stemmen met en ondertekenen van
het addendum'monitoring en
rapportage' bij de overeenkomst
Gemeentelijke toegang jeugdhulp.

3. ln te stemmen met en ondertekenen van
het addendum 'overeenkomst tot
contractoverneming' bij de
overeenkomst Gemee nte lijke toega ng
jeugdhulp

Op 8 maart 2021 is de
d ienstverlen i ngsove reen komst gemeentel ijke
toegang jeugdhulp door de gemeente Leiderdorp
en Stichting Jeugdteams Leidse Regio
ondertekend. Deze overeenkomst is op L juli
2021 ingegaan. De onderwerpen 'huisvesting',
'monitoring en rapportage' en 'overeenkomst tot
contractove rnem ing' zijn verder u itgewerkt in
concrete afspraken en dienen als addenda bij de
dienstverleningsovereenkomst te worden
toegevoegd. Het college heeft ingestemd met
ondertekening van de addenda

5.3 Collegevoorstel

Collegebesluit

Samenwerkingsafspraken De Plataan

L. lnstemmen met
sa menwerki ngsovereenkomst besch ut
woonproject De Plataan.

ln Leiderdorp wordt in samenwerking met
Rijnhart Wonen en de Haarstee een beschutte
woonvoorziening gerealiseerd. De

woonvoorziening biedt plek voor 12 cliënten van
de Haardstee, die op termijn uit zullen stromen
naar een zelfstandige woning met begeleiding.

De afspraken tussen Rijnhart Wonen, gemeente
en de Haardstee zijn vastgelegd in een set van
sa menwerkingsafspra ken.

Publieks-

samenvatting

5.4 Collegevoorstel Aanwijzing tot gemeentelijk monu ment
Achthovenerweg 23
Conform advisering van de Adviescommissie
Cultuurhistorie Leiden, Achthovenerweg 23 te
Leiderdorp aan te wijzen als gemeentelijk
monument met monumentnummer 45
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Publieks-

samenvatting

September 2Ot7 is de "Monumentennota
Leiderdorp" vastgesteld. Gezien de

cultuurhistorische waarde is Achthovenerweg 23

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. ln een

vergadering van de Adviescommissie

Cultuurhistorie Leiden is positief geadviseerd om

Achthovenerweg 23 aan te wijzen als

gemeentelij k mon ument.

5.5 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Het bezwaarschrift gericht tegen de opgelegde

uren arbeidsverplichting

1. De bezwaren gegrond te verklaren en het
bestreden besluit van 6 april 2O2Lte
herzien.

2. Toekennen van een

proceskoste nvergoed i ng ad

€267,OO

Aan betrokkene is een arbeidsverplichting

opgelegd voor 20 uur per week. Hiertegen is

namens betrokkene een bezwaarschrift

ingediend. Het bezwaarschrift heeft aanleiding

gegeven om aan betrokkene een tijdelijke

ontheffing te geven van de arbeidsverplichting.

5.6 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Verzoek om 34 appartementen te realiseren aan

de Van der Marckstraat 17-18

L. Geen medewerking te verlenen aan het

verzoek van initiatiefnemer om 34

appartementen te realiseren aan de

Marckstraat t7-I8.
2. lnitiatiefnemer te berichten door middel

van bijgaande conceptbrief

Op 19 maart hebben wij een vooroverlegverzoek
ontvangen voor het samenvoegen van de twee
panden gelegen aan de Marckstraat L7-18 en het

verbouwen hiervan in 34 appartementen. Het

plan is in strijd zowel met het gemeentelijke

beleid (gebiedsvisie Baanderij, regionale

bedrijventerreinen-strategie) als met de
provincia le Omgevingsverordening. U wordt
daarom geadviseerd geen medewerking hieraan

te verlenen.
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5.7 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

: Verrekening neveninkomsten politieke
ambtsdragers 2020

. 7. Geen verrekenplicht op grond van artikel
44 en 66 Gemeentewet toepassen op
onderstaande (ex-) politieke
ambtsdragers:

a. E.M. de Bas

b. D.C.W. Binnendijk
c. L.M.Driessen-Jansen

d. D.B. van Woudenberg
2. Wel een verrekenplicht op grond van

artikel 44 en 66 Gemeentewet toepassen
op de onderstaande politiek
a m btsdrager: W.N.A. Joosten

: Politiek ambtsdrager moeten jaarlijks hun
neveninkomsten opgeven. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken bepaald of er een
verrekening moet plaatsvinden. Op basis hiervan
dient het college formeel een besluit te nemen.

5.8 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Benoemen tijdelijke loco-seretarissen

1.. Op grond van artikel 1"06 Gemeentewet
de interim-managers Tine de Bloois en
Jeannette Breen met ingang van 13 juli
2O2ttot 1 november 2O2Iaan te wijzen
als loco-secretaris.

Op grond van artikel 106 van de Gemeentewet is

het college het bevoegd orgaan om de
vervanging van de secretaris te regelen. Op dit
moment zijn er naast de gemeentesecretaris
twee loco-secretarissen benoemd (de twee
programmamanagers, waaryan 1 langdurig uit de
roulatie is). Om de kwetsbaarheid de komende
maanden te verkleinen en de continuiteit van de
werkzaamheden te waarborgen, zijn de twee
interim-ma nagers tijdelijk a ls loco-secreta ris
aangewezen.

5.9 Collegevoorstel De bezwaarschriften gericht tegen de

beëindiging van een uitkering op grond van de
Participatiewet en het opleggen van een
waarschuwing wegens niet tijdig verstrekken
van inlichtingen

1. Besluiten conform het advies van de
Regiona le Commissie Bezwaarschriften.

2. Het bezwaarschrift gericht tegen de
beëindiging van de uitkering gedeeltelijk

5

Collegebesluit



Publieks-

samenvatting

gegrond verklaren;

3. Het bezwaarschrift gericht tegen het
opleggen van een waarschuwing
ongegrond verklaren.

4. Toekennen van proceskosten ad € 1.068,-

als gevolg van het besluit onder 2.

De uitkering van betrokkene is beëindigd wegens

het twee maal niet verschijnen op een afspraak

om inlichtingen te verschaffen. Daarnaast is een

waarschuwing opgelegd wegens het niet voldoen
aan de inlichtingenplicht. Tegen beide besluiten
zin bezwaarschriften ingediend. De Regionale

Commissie Bezwaarschriften heeft de partijen
gehoord en een advies uitgebracht op de

bezwaarschriften.

5.10 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Vestigingsakte recht van opstal Sportzaal

Hoftuyn tbv Zon op Leiderdorp

1. Akkoord te gaan met de vestigingsakte

recht van opstal Sportzaal Hoftuyn aan de

Leeuwerikstraat 4 (Brede School West,

Sectie A nummer t12251.
Op 14 december 2018 is door een groep

inwoners de coóperatie Zon op Leiderdorp (ZoLd)

opgericht. Deze coóperatie heeft als doel om
collectieve (lokale) opwek van duurzame energie
mogelijk te maken. Dorpsgenoten en andere
partijen die zelf geen geschikt of eigen dak

hebben, kunnen op deze manier investeren in en

profiteren van de opwekking van duurzame

energie. Op 18 mei202L heeft het college van

burgemeester en wethouders ingestemd met het

ondertekenen van een locatieovereenkomst voor
dit pand. Op 31 maart 2021" heeft het college ook
een intentieverklaring ondertekend om
vestigingsakte recht van opstal aan te gaan voor
dit dak. Aan het college wordt gevraagd akkoord
te gaan met de vestigingsakte recht van opstal.

5.11 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Subsidievaststelling MEE 2020

1. De voorlopig toegekende subsidie aan de

stichting MEE Zuid-Holland Noord voor
2020 definitief vast te stellen oP

€29.O7r,-.
Stichting MEE Zuid-Holland Noord voert in

Leiderdorp een drietal taken uit: de coórdinatie

van lntegrale vroeghulp (lVH), de inzet van een

specialistenpool en het bieden van onafhankelijk

cliëntondersteuning Aan de hand van de
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jaarverantwoording 2020 en het financieel
verslag 2020 is getoetst of de subsidie is besteed

aan de in de beschikking opgenomen doelen.

Hieruit is gebleken dat de stichting de voorlopig
beschikte subsidie rechtmatig heeft besteed.

Geadviseerd wordt daarom om de subsidie

definitie vast te stellen conform de in de

beschikkingen genoemde bedragen.

5.L2 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Uitbreiding van de aanvullende dienst OG-
dienstverlening door GGD HM 2021

1. ln te stemmen met een verhoging van de
subsidiëring GGD HM voor 202L van
€8.558,00, ten behoeve van de
uitbreiding van de CJG-dienstverlening
per 01 juli2O2t met 6 uren voor
administratieve
ondersteuning/baliebezetting. En

daarmee de toegekende subsidie te
verhogen van € 4L.272,00 naar
€ 49.840,00.

De gemeente Leiderdorp subsidieert de GGD HM
voor het uitbreiden van een CJG-dienstverlening.
Voor de CJG-dienstverlening vervult de CJG-

coórdinator L2 uren per week, dit worden vanaf
01juli 2021 aangevuld met 6 extra uren
ondersteuning door een

ba liemedewerker/adm inistratief o nderste u ner.
Daarmee wordt de toegekende subsidie voor
CJG-dienstverlening 2021 verhoogd met van €
4t.272,0O naar € 49.840,00. De CJG-

dienstverlening dÍent als regie- en
aa njaaga ppa raat voor diverse (thematische) CJG

gerelateerde werkzaamheden en als een
belangrijke verbindende functie naar de partners
in Leiderdorp.

5.13 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Vaststellen subsidie onderwijskansen JES

Rijnland 2020

L. De subsidie die verstrekt is aan Stichting
Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland voor het
jaar 2O2O definitief vast te stellen op €
23.460,-.

2. Het niet bestede bedrag van € 1.540 terug te
vorderen van JES Rijnland.

Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland

heeft voor 2020 een subsidie ontvangen voor het
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uitvoeren van een aantal programma's passend

binnen het uitvoeringsbeleid onderwijskansen

2020 van gemeente Leiderdorp. Conform de

Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 201.4

(ASV 20L4) heeft JES Rijnland met een toelichting
en het jaarverslag 2020 verantwoording afgelegd

over de besteding van het voorlopig beschikte

bedrag van € 25.000,-. Uit een gesprek hierover

en de stukken blijkt dat de bedoelde inzet heeft

plaatsgevonden en de subsidie is gebruikt voor
een bedrag van

€23.460. Het college besluit het positieve

resultaat van € 1.540 terug te vorderen.

5.14

5.15

Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Jaarrapportage Jeugdhulp Hol land Rijnland 2020

t. Kennis te nemen van de het jaarrapport

Jeugdhulp 2020 Holland Rijnland.

2. Kennis te nemen van het jaarverslag JBT

2020.

3. Beide rapporten ter kennisname aan de

gemeenteraad te verstrekken.

Elk half jaar stelt TWO Jeugdhulp een rapportage
op over de jeugdhulp in de regio Holland

Rijnland. Het doel van dit jaarrapport is om het
jeugdhulpgebruik en het nu bekende corona-
effect op jeugdhulpgebruik inzichtelijk maken.

Transitievisie Warmte gemeente Leiderdorp

L. ln te stemmen met het ter inzage leggen

van de concept Transitievisie warmte
Leiderdorp voor schriftelijke zienswijze

voor de periode 14 juli tot en met 1-0

september 2021-.

2. ln te stemmen met de bijgevoegde

raadsinformatiebrief .

3. De wethouder D.B. van Woudenberg te

mandateren om eventuele aanpassingen

te doen in de bijgevoegde concept

raadsbrief.

Het klimaatakkoord (201-9) is afgesproken dat alle

huizen en gebouwen in Nederland in 2050

aardgasvrij moeten zijn. Eind 2021 moeten
we aangeven hoe en in welke tempo we dat in
onze gemeente willen doen. We maken hiervoor
een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin staat
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5.16 Collegevoorstel

beschreven welke stappen we nemen om uiterlijk
in 2050 aardgasvrij te zijn, welke wijken kansrijk
zijn om voor 2030 op een duurzame wijze te
verwarmen en een eerste planning voor nader
onderzoek van deze wijken. ln de TVW
Leiderdorp staan deze stappen beschreven. De

visie is opgesteld door Royal Haskoning DHV in
samenspraak met de gemeente,
woningcorporatie Rijnhart wonen, Liander en
onze inwoners.

ln de bijgevoegde visie worden zogenaamde
"kansrijke w'rjken' benoemd. Deze zijn kansrijk

om voor 2030 geheel of gedeeltelijk van het
aardgas af te koppelen. Dit zijn de wijken de

Schansen, Leyhof en het gebied rondom
Elisabethhof en Ouderkamp inclusief de
Houtkamp & de Vogelwijk. De volgende stap is
het onderzoeken van de haalbaarheid voor deze

wijken. Voor de planvorming zijn in de visie
uitgangspunten geformuleerd met een

gemeentebrede aanpak, waarin de focus ligt op
energiebesparing. De meest duurzame energie is

energie die niet wordt gebruikt. Daarom willen
wij vastgoedeigena ren stim u leren e n faciliteren
van om hun woning/pand te isoleren. Door
isolatie wordt niet alleen energie bespaard, maar
zijn er ook meer mogelijkheden voor een
betaalbare overstap naar aa rdgasvrije

warmtevoorziening.

ln dit collegebesluit wordt de conceptvisie
"Transitievisie warmte gemeente Leiderdorp" vrij
gegeven voor schriftelijke inspraak. Tijdens deze

inzage periode van 4 weken kan een ieder hierop
reageren. Na de verwerking van de zienswijzen
wordt de visie definitief gemaakt en ter
besluitvorming aangeboden aan de
gemeenteraad.

Principebesluit wijziging structuu r
samenwerking bedrijfsvoering leidse regio

L. Kennis te nemen van het advies dat het
bestuur van ServicepuntTl heeft
uitgebracht aan de colleges van Leiden,

9
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Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude,
op basÍs van het rapport 'Route naar een

passende vorm van samenwerking voor
de bedrijfsvoering in de Leidse regio'dat
het bestuur van ServicepuntTl heeft
laten opstellen.

2. Het voorgenomen principebesluit te
nemen om de gezamenlijke

bedrijfsvoering van de Leidse regio, die

nu is ondergebracht bij de

bed rijfsvoe ri ngsorga n isatie

ServicepuntTl, onder te brengen bij de

gemeente Leiden. De gemeente Leiden
gaat bedrijfsvoeringsdiensten leveren aan

de gemeenten Zoeterwoude, Oegstgeest

en Leiderdorp en aan de eigen

organisatie. Daar liggen de volgende
uitgangspunten aan ten grondslag:

a. De centrumregeling op grond van de

wet gemeenschappelijke regelingen is het
meest passende construct voor het
eindmodel dat wordt onderzocht.
b. Vanuit de centrumregeling wordt
formeel een L op 1 relatie gerealiseerd

tussen de servicegemeente en de

individuele gastgemeenten. De

partnergemeenten hebben in het
nieuwe samenwerkingsmodel echter
vooral een collectieve sa menwerking
voor ogen, zeker in de transitiefase.
c. ln het bepalen van het
dienstverleningsaanbod beogen de

partners dat Leiden de lead

neemt, waarbij de behoeften van

Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude
worden meegenomen.

d. Voor 'standaard dienstverlening' geldt

dat in principe alle partijen gebruik

maken van hetzelfde

dienstverleningspa kket. Voor
'businesspartner in advisering' geldt dat
er ruimte is voor differentiatie als blijkt
dat het meerwaarde heeft om het voor
een bepaalde gemeente

anders te organiseren. De

invulling/werkwijze wordt bepaald in de

tra nsitieperiode.
e. Als 'business partner in ontwikkeling'
stelt Leiden als servicegemeente een

strategische bed rijfsvoeringsagenda op.

Bij de ontwikkeling van de bedrijfsvoering
kunnen Oegstgeest, Leiderdorp en
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Publieks-

samenvatting

5.17 Collegevoorstel

Zoeterwoude naar behoefte meedoen
aan projecten die onderdeel zijn van
de strategische bed rijfsvoeringsagenda.
Voor deze tijdelijke opgaven worden per
opgave projectovereenkomsten
afgesloten.
f. Op het moment van overgang wordt
het bedrag uit de gemeentelijke
jaarrekening van de
gastgemeenten, die volgt uit de
beëindiging van de GR ServicepuntTl,
ingebracht als bijdrage aan Leiden voor
de dienstverlening die wordt afgenomen
(overeenkomstig de

diensten/producten en kwaliteit bij
ServicepuntTl).
g. De bekostiging voor de verschillende
vormen van dienstverlening is in de
transitieperiode als

volgt:
i. Sta ndaard dienstverlening wordt
bekostigd met een lumpsum financiering;
ii. Business partner in advisering wordt
bekostigd met een lumpsum financiering.
De transitieperiode wordt benut om te
bepalen hoe groot het level playing field
in de behoeften aan advísering is. De

uitkomst daarvan laat zien of (op
onderdelen) een systematiek van P*Q
meer passend is;

iii. Business partner in ontwikkeling wordt
bekostigd op basis van
projectfinanciering.
h. Er is na de transitiefase meer behoefte
aan flexibiliteit waardoor de verplichte
winkelnering
in de eindsituatie als hard uitgangspunt
zal komen te vervallen. De voorwaarden
die hierbij gelden worden onderdeelvan
de DVO.

3. Dit voorgenomen principebesluit voor te
leggen aan de raad voor wensen en
bedenkingen.

Herijking governance jeugdhulp Holland
Rijnland'

L. ln te stemmen met het richtinggevende
advies van het PHO Jeugd met betrekking
tot een nieuwe governance jeugdhulp

Collegebesluit

11.



5.18

Publieks-

samenvatting

Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Holland Rijnland.

2. ln te stemmen met de bijgevoegde

raadsinformatiebrief

De gemeenten in de regio Holland Rijnland

werken sinds 2015 samen voor de inkoop en

organisatie van de specialistische jeugdhulp. Dat

wordt uitgevoerd door de TWO, een onderdeel

van de GR Holland Rijnland. Op dit moment is de

situatie ontstaan dat de bestaande

organisatievorm niet meer aansluit bij o.a. de

ambitie om als gemeenten meer te kunnen

sturen op (de transformatie) van de jeugdhulp.

De regio Holland Rijnland heeft zich om deze

reden de afgelopen maanden beraden over de

toekomst van haar regionale governance op de

regionale jeugdhulp. Bestuurlijk is de wens

uitgesproken om de governance te vernieuwen.

Hiertoe is door adviesbureau KokxDeVoogd, in

opdracht van het Portefeuillehoudersoverleg

Jeugd, een onderzoek uitgevoerd naar de nieuwe

governance jeugdhulp. ln het in juni opgeleverde

advies zijn meerdere scenario's afgewogen en

wordt het advies uitgebracht om een nieuwe GR

op te richten.

ln dit document wordt aan het college gevraagd

in te stemmen met deze richting en de

gemeenteraad daarover te informeren middels
een raadsinformatiebrief.

Bef eidsplan schu ldhul pverlening 2O2l-2O24

L. Hetbeleidsplanschuldhulpverlening
2O21-2O24;'Eerde r, bete r, snel ler !' vast

te stellen.

2. Het beleidsplan ter besluitvorming
voorleggen aan de gemeenteraad.

Het college heeft het beleidsplan

sch u ld h u I pve rle n i n g 2021.-2024 va stgeste ld. H et

beleid is gericht op het voorkomen, beheersbaar

maken en oplossen van schulden van inwoners

van Leiderdorp. Als er ondanks onze

preventieactiviteiten problematische schulden

ontstaan, zetten we alles op alles om een regeling

te treffen met de schuldeisers. Als dat niet lukt,

bijvoorbeeld door weigerachtige schuldeisers,

maken we de schulden beheersbaar, zodat de

inwoner in ieder geval noodzakelijke uitgaven kan
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5.19 Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

Collegevoorstel

Collegebesluit

Publieks-

samenvatting

doen, of we begeleiden de inwoner naar de
rechtbank voor een wettelijke schuldsanering.

Na advisering door de Adviesraad sociaal domein
zal het beleidsplan worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Aanwijzingsbesluit Verbod gebruik lachgas, bij
Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp

7. De gehele gemeente aan te wijzen als
gebied waar het verboden is

distikstofmonoxide (lachgas) recreatief
als roesmiddel te gebruiken,
voorbereidingen daartoe te verrichten of
ten behoeve van dat gebruik voorwerpen
bij zich te hebben.

De Algemene plaatselijke verordening (APV) is

een gemeentel'rjke regeling die tot doel heeft de
gemeente netjes en leefbaar te houden voor
iedereen. ln de APV staan allerhande regels
waaraan inwoners en bezoekers zich dienen te
houden en biedt daarnaast het college de
mogelijkheid plaatsen of tijden aan te wijzen
waar(op) bepaalde regels van toepassing zijn.

Er is gebleken dat er in de openbare ruimte in
meer of mindere mate sprake is van overlast door
het gebruik van lachgas, waardoor de openbare
orde, de (verkeers)veiligheid en de leefbaarheid
in de wijken van Leiderdorp, ernstig wordt
aangetast. Ook vanuit de politie, Eenheid Den

Haag, basisteam Leiden-Noord, wordt, vanwege
de ernst van de problematiek gevraagd om een

algeheel verbod van verkoop en gebruik van

distikstofoxide.

Met het nemen van onderhavig
aanwijzingsbesluit wordt het beter mogelijk
gemaakt om de gemeente veilig en leefbaar te
houden.

Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid

L De raad te verzoeken de vier kaders ten
aanzien van het ontwikkelen van afual-
en grondstoffenbeleid, vast te stellen.

Om naar een circulaire economie te bewegen is
een landelijke norm gesteld, namelijk de VANG-
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doelstelling. Vanwege specifieke

omstandigheden, kiest elke gemeente een eigen

route naar een circulaire economie.

Voor het ontwikkelen van een passend afval- en

grondstoffenbeleid voor de gemeente Leiderdorp
wordt, in relatie tot de VANG-doelstelling, een

viertal kaders voorgesteld.

Taskforce Sociaal Domein

L. De eindnotitie lnzicht in het Sociaal

Domein: cijfers, trends, ontwikkelingen,

analyses voor bespreking met de

gemeenteraad vast te stellen.

2. De gemeenteraad, door middelvan
bijgevoegde brief, uit te nodigen het

onder punt 1, genoemde document in een

klankbordgesprek tijdens het Politiek

Forum van 13 september 2021

inhoudelijk te bespreken.

3. De Adviesraad Sociaal Domein te vragen

vóór 30 augustus 2021 advies uit te

brengen over het onder Punt 1

genoemde document.

4. Uit te spreken het bestuurlijk van belang

te vinden om op basis van de

constateringen en opgedane ervaringen

in samenwerking met de

concerncontroller een voorstel uit te

werken om gemeentebreed beter en

structureler gebruik te maken van data.

Naar aanleiding van tekorten bij de Wmo heeft

de raad uitgesproken behoefte te hebben aan

meer grip op de ontwikkelingen binnen het

sociaal domein. Meer grip betekent vooral ook
meer inzicht in de belangrijkste trends, cijfers en

verwachtingen. De gemeente is daardoor in staat,

binnen de beperkingen opgelegd door het rijk,

tijdig te sturen en bij te sturen. Daarmee kunnen

we eventuele negatieve inhoudelijke en

financiële verrassingen voorkomen en de

gevolgen ervan verminderen. De ambtelijke
Taskforce Sociaal Domein geeft met de

eindnotitie lnzicht in het sociaal domein hier
invulling aan. Het college nodigt de raad uit de

eindnotitie door middel van een

klankbordgesprek tijdens het Politiek Forum van

13 september te bespreken. Vóór die datum zal
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de Adviesraad Sociaal Domein worden gevraagd
advies uit te brengen.
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Directievoering en Toezicht Simon Smitweg

De definitieve gunning voor de opdracht voor
Directievoering en Toezicht (D&T)voor de
Herinrichting van de Simon Smitweg te
verstrekken aan de inschrijver Geert Vijverberg
NV gevestigd te de Lier conform de gehouden
en kelvoud ig o nde rha ndse aa nbested ing voor ee n

bedrag van maximaal€ 80.784,00,- excl. BTW. De

gunning van de opdracht wordt verstrekt onder
de voorwaarde dat er geen bezwaar is ingediend
in de standstill-periode die ingaat na de
bekendmaking van het voornemen tot gunnen en
dit voornemen niet is ingetrokken.
Aan het Amaliaplein heeft Lidl Nederland GmbH
een supermarkt en 2L sociale huurwoningen
gerealiseerd. Deze ontwikkeling gaat meer
ve rkee r ge nere ren. Om de verkee rsafwi kkeling,
verkeersveiligheid en leefbaarheid te borgen, is
de verkeerscirculatie aangepast. Het college
heeft besloten de Simon Smitweg (ter hoogte van
het gemeentehuis) weer open te stellen in twee
richtingen. Dit besluit is uitgewerkt in ontwerpen
voor de weg en de aangrenzende kruisingen.

7 Sluiting

D De voorzitter,

L.M. Driessen- Jansenijn
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