Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 22 07 2014

.

Aanwezig zijn:

C.J.M.W. Wassenaar
J.J.F.M. Gardeniers
H. Romeijn
S. van Noorloos

, Wethouder
, Wethouder
, Secretaris
, Communicatie

Afwezig:

L.M. Driessen-Jansen
M.H. van der Eng
C. Visser

, Burgemeester
, Wethouder
, Communicatie

AGENDA

BESLUIT

1a LD CZ
Z/14/000880/7017
Openbare besluitenlijst vergadering van
15 juli 2014.

Akkoord

2a Div.-/ingekomen.



Verslag overleg Buurt Actief
Oude Dorp 9/7,
Z/14/000764/6552
Voor kennisgeving
aangenomen.



Brief 17/6 van P.A.M. Teunissen
Architectenburo B.V.,
Z/14/003420/5092
Voor kennisgeving
aangenomen.



Document Z/14/002222/6927,
vragen m.b.t. voortgang
wateroverlast Zijlkwartier
Door middel van een brief de
klankbordgroep informeren.



Concept-brief 16/7,
Z/14/004349/6965, lijst van
toezeggingen.
Akkoord, en brief aanbieden aan
de gemeenteraad.



Publicatie vergunningen
Gemeentewinkel, week 30,
Z/14/000816/6850
Voor kennisgeving
aangenomen.



Memo A2 noodsloop schuur
Boterhuispolder,
Z/14/004546/7417
Voor kennisgeving
aangenomen.

OPENBAAR
Ja

Ja

3a Stand van zaken drie decentralisaties.

Terugkoppeling vanuit verschillende
bestuurlijke overleggen.

Ja

4a JG GWE
Z/14/003676/5936
Betreft:
Beheerplan Boterhuispolder.
Advies:
1. Vaststellen van het beheerplan

Akkoord, in kader van
communicatie duidelijk maken dat
het gaat om een gedeelte van de
Boterhuispolder.

Ja
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5a CW Beleid
Z/14/002018/6062
Betreft:
Start wijzigingsprocedure
Achthovenerweg 41a/b.
Advies:
1. Starten van een wijzigingsprocedure
voor het agrarisch bouwperceel
Achthovenerweg 41a/b.

Akkoord

Ja

6a JG GWE
Z/14/004353/6968
Betreft:
Overeenkomst Samenwerking Rekenen
in de Afvalwaterketen tussen gemeenten
binnen het cluster Leidse Regio.
Advies:
1. In te stemmen met de Overeenkomst
Samenwerking Rekenen in de
Afvalwaterketen tussen gemeenten
binnen het Cluster Leidse Regio
(bijlage 1)
2. De wethouder Openbare Ruimte (Jeff
Gardeniers) te machtigen tot
ondertekening van de Overeenkomst
Samenwerking Rekenen in de
Afvalwaterketen tussen gemeenten
binnen het Cluster Leidse Regio
(bijlage 4).

Akkoord

Ja

7a CW Beleid
Z/14/004265/6797
Betreft:
Exploitatieovereenkomst Herontwikkeling
Ranzijn tuin en dier, Hoogmadeseweg
60A.
Advies:
1. In te stemmen met de
exploitatieovereenkomst voor de
herontwikkeling van Ranzijn, welke
het kostenverhaal regelt voor de nog
te voeren ruimtelijke
afwijkingsprocedure (bijlage 4).
2. De voor de ontwikkeling benodigde
gronden langs de WillemAlexanderlaan te ruilen voor een
strook grenzend aan het terrein van

Akkoord

Ja

Boterhuispolder.
2. Het beheerplan Boterhuispolder ter
informatie aanbieden aan de Raad.
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Ja

9a CW CZ/W&I Leiden
Akkoord
Z/14/00111/5776
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen een afwijzing
van een aanvraag bijzondere bijstand
voor tandartskosten.
Advies:
1. Het advies van de commissie
bezwaar en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren onder aanvulling van de
motivering, er is sprake van een
passende en toereikende
voorliggende voorziening
(aanvullende ziektekostenverzekering
van de AV-gemeente).

Ja

zwembad de Does, met daarin een
cultuurhistorisch waardevol dijkje
(bijlage 2).

8a CW Beleid
Z/14/001693/6560
Betreft:
Subsidieverzoek Voedselbank.
Advies:
Het verzoek van de Stichting
Voedselbank Leiden e.o. voor een
meerjarige huisvestingsubsidie ad
€ 6.000,- af te wijzen.

10a CW CZ/W&I Leiden
Z/14/004058/7090
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen besluit van
12 maart 2014, waarbij besloten is een
aanvraag om bijzondere bijstand niet te
behandelen.
Advies:
1. het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. het bezwaar – onder aanvulling van
de motivering – kennelijk ongegrond
te verklaren bezwaren, omdat terecht
en op goede gronden besloten is de
aanvraag niet te behandelen.
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11a CW CZ/W&I Leiden
Akkoord
Z/14/00672/7141
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen besluit van 4
november 2013, waarbij een verzoek om
toepassing tegen aan de Wet dwangsom
is afgewezen.
Advies:
1. het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren
bezwaren, omdat de ingebrekestelling
geen inhoudelijk doel diende.
12a CW Beleid
Akkoord
Z/14/004375/7031
Betreft:
Notitie tegenprestatie en
conceptverordening Tegenprestatie
Participatiewet Leiderdorp 2015.
Advies:
1. Bijgaande notitie Tegenprestatie
Participatiewet Leiderdorp 2015 vast
te stellen voor inspraak en daarmee in
stemmen met de volgende
uitgangspunten:
a) de wijze waarop in Leiderdorp de
tegenprestatie wordt opgelegd is
maatwerk;
b) een tegenprestatie moet naar
vermogen kunnen worden verricht;
c) bij het opleggen van de tegenprestatie
wordt rekening gehouden met individuele
omstandigheden, persoonlijke wensen en
kwaliteiten;
d) bij het opleggen van een tegenprestatie
wordt rekening gehouden met het
gegeven of de persoon behorende tot de
doelgroep reeds maatschappelijke
activiteiten, vrijwilligerswerk of reintegratie-activiteiten verricht.
e) de duur en omvang van een
tegenprestatie bedraagt in beginsel 8 tot
16 uur per week of 34 tot 68 uur per
maand, gedurende 3 maanden en
bedraagt qua omvang nadrukkelijk minder
dan 32 uur per week;
f) een tegenprestatie kan binnen een
periode van 12 maanden slechts eenmaal
worden opgelegd;
g) een tegenprestatie wordt niet
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opgedragen aan personen die mantelzorg
verrichten
h) Het college legt in elk geval geen
tegenprestatie op aan
- personen die op grond van volledige en
duurzame arbeidsongeschiktheid zijn
ontheven van de arbeids- en reintegratieplicht;
- alleenstaande ouders die op grond van
artikel 9a WWB op eigen verzoek
ontheffing van de arbeidsverplichting
hebben.
2. Bijgaande conceptverordening
Tegenprestatie Participatiewet
Leiderdorp 2015 vast te stellen voor
inspraak en daarmee in te stemmen
met:
a) de wijze waarop conform artikel 9
eerste lid onderdeel c van de
Participatiewet regels zijn gesteld voor het
opdragen van een tegenprestatie;
b) de factoren waarmee rekening wordt
gehouden bij het opdragen van de
tegenprestatie;
c) de duur en omvang van de
tegenprestatie.
3. De inspraakperiode voor de
verordening Tegenprestatie vast te stellen
op een periode van 6 weken ingaande op
29 juli 2014.
13a CW Beleid
Akkoord
Z/14/004375/7031
Betreft:
Concept Re-integratieverordening
Participatiewet Leiderdorp 2015.
Advies:
1. De concept Re-integratieverordening
Participatiewet Leiderdorp 2015 vast
te stellen voor inspraak en daarmee in
te stemmen met:
a. de wijze waarop regels zijn gesteld
voor de ondersteuning bij de
arbeidsinschakeling en het aanbieden
van voorzieningen gericht op de
arbeidsinschakeling door het college;
b. de wijze waarop is geregeld welke
voorzieningen gericht op
arbeidsinschakeling worden
aangeboden om het beschut werk
mogelijk te maken;
c. de wijze waarop is geregeld hoe de
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Ja

15a CW Beleid
Akkoord
Z/14/004375/7031
Betreft:
Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp
2015.
Advies:
1. Het concept Beleidsplan
Participatiewet Leiderdorp 2015 vast
te stellen voor inspraak en daarmee in
te stemmen met:
a) de ambitie van de Participatiewet om
zo veel mogelijk mensen naar werk
toe te leiden, bij voorkeur naar
regulier werk;
b) voor degenen voor wie regulier werk
niet mogelijk is de participatie op een
andere wijze te ondersteunen;
c) de uitvoering van het reintegratiebeleid te beleggen bij DZB

Ja

omvang van het aanbod van de
voorziening beschut werk wordt
vastgesteld;
d. de wijze waarop wordt vastgesteld wie
tot de doelgroep loonkostensubsidie
behoort;
e. de wijze waarop de loonwaarde wordt
vastgesteld;
f. de wijze waarop de regels zijn gesteld
voor welke vergoedingen naar hoogte
en duur een werkgever in aanmerking
komt bij ziekte van de werknemer (no
risk polis);
g. de inspraakperiode vast te stellen op
een periode van 6 weken ingaande 29
juli 2014.
14a CW Beleid
Z/14/004375/7031
Betreft:
Concept Afstemmingsverordening
Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente
Leiderdorp 2015.
Advies:
1. De concept Afstemmingsverordening
Participatiewet, Ioaw en Ioaz
gemeente Leiderdorp 2015 vast te
stellen voor de inspraak.
2. De inspraakperiode vast te stellen op
een periode van 6 weken waarna de
verordening aan de raad ter
vaststelling wordt aangeboden.
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d) de uitvoering van het reintegratiebeleid voor jongeren tot 27
jaar te beleggen bij Project JA;
e) bij gebrek aan middelen om iedereen
te ondersteunen bij
arbeidsinschakeling het accent te
leggen op de doelgroep met een
loonwaarde tussen 20 en 80 procent
van het Wettelijk Minimumloon;
f) gebruik te maken van de nieuwe
instrumenten loonkostensubsidie, no
riskpolis en beschut werk;
g) de Leiderdorpse instroom in beschut
werk te stellen op maximaal 1 op 3
uitgestroomde Leiderdorpse Wswmedewerkers;
h) daarnaast voor beschut werk een
(jaarlijks bij te stellen) financieel
plafond in te bouwen;
i) maatwerk te leveren door ook de
huidige re-integratie-instrumenten te
blijven inzetten;
j) de uitstroompremie,
stimuleringspremie en de premie
sociale activering af te schaffen;
k) prioriteit te geven aan de invulling van
garantiebanen;
l) de werkgeversdienstverlening te
intensiveren;
m) bij de uitvoering van de participatiewet
met werkgevers, werknemers, UWV
en de overige gemeenten in de
arbeidsmarktregio Holland Rijnland
samen te werken in het nog op te
richten Werkbedrijf.
2. De inspraakperiode vast te stellen op
een periode van 6 weken.
3. Uit te gaan van het bestaand
financieel meerjarenkader inclusief
mutaties in de rijksmiddelen
waaronder ESF-subsidies.
16a Informatie-uitwisseling

College wil een voorstel ontvangen
om in het vervolg aangesloten te
zijn bij het Schipholoverleg.

Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 juli 2014.
De burgemeester,
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