Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 25 11 2014

Aanwezig zijn:

L.M. Driessen-Jansen
M.H. van der Eng
C.J.M.W. Wassenaar
J.J.F.M. Gardeniers
H. Romeijn
C. Visser

, Burgemeester
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Secretaris
, Communicatie

AGENDA
1a LD CZ
Z/14/000880/15474
Openbare besluitenlijst vergadering van
18 november 2014.
2a Div.-/ingekomen.

BESLUIT

OPENBAAR
Ja

Akkoord.



Memo 14/11,
Z/14/002864/14892, Holland
Rijnland PHO Sociale Agenda
12/11
o Conform.



Memo 14/11,
Z/14/007726/15167, Oude
Rijzone AB 20/11 agenda en
stukken vergadering
o Voor kennisgeving
aangenomen.



Mail 12/11, Z/14/007747/15020,
financiële kaderstelling 2016
gemeenschappelijke regelingen
regio Holland-Midden
o College conformeert zich
aan de afgesproken lijn.
Gemeenteraad hierover
informeren.



Publicatie vergunningen
gemeentewinkel, gemeente aan
huis week 48, publicatie 26/11,
Z/14/000816/15665
o Voor kennisgeving
aangenomen.



E-mail 24/11, BTW-kwestie
m.b.t.
Dienstverleningsovereenkomst
(DVO) tussen gemeenten en
Holland Rijnland inzake Jeugd
o Voor kennisgeving
aangenomen.

Ja

3a Stand van zaken drie decentralisaties

Geen bijzonderheden

Ja

4a ME Beleid
Z/14/001811/12703
Betreft:
Subsidieaanvraag Buurtkamer.

Akkoord.

Ja
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AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

5a ME Beleid
Z/14/007338/14202
Betreft:
Subsidieaanvraag voor HiP Leiderdorp
voor het jaar 2015.
Advies:
De subsidieaanvraag van Stichting voor
Elkaar Leiden van €4.250,- toe te kennen
om het project HiP Leiderdorp in 2015
voort te zetten.

Akkoord.

Ja

6a CW Beleid
Z/14/006989/14045
Betreft:
Nota Minimabeleid 2015.
Advies:
1. Bijgaande Nota Minimabeleid
2015 vast te stellen en daarmee in
te stemmen met:
a. verhoging van de
inkomensgrens van het
minimabeleid van 110% naar
120% van de bijstandsnorm
(behalve voor de Individuele
inkomenstoeslag);
b. uitbreiding van het aantal
vergoedingen van de
declaratieregeling;
c. uitbreiding van de
declaratieregeling met de
doelgroep 65-plussers;
d. instelling van een
declaratieregeling voor
bijkomende schoolkosten en
verhoging van de vergoeding
per kind;
e. uitbreiding van de collectieve
ziektekostenverzekering voor
minima specifiek gericht op
meerkosten bij chronische
ziekte of handicap;
f. de mogelijkheid om (niet
verzekerbare) meerkosten van
chronische ziekte of handicap
via de Bijzondere Bijstand te
vergoeden;

Akkoord, met aantekening van
wethouder Wassenaar dat hij tegen
de verhoging van de
inkomensgrens van het
minimabeleid van 110% naar 120%
van de bijstandsnorm heeft
gestemd in verband met de
(financiële) onzekerheden.

Ja

Advies:
1. Een bedrag van € 8.000,-- toekennen
aan Stichting Pluspunt voor realisatie
van een Buurtkamer in de wijk
Schansen en Dreven.

BW - 2014 11 25

-3-

AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

g. de mogelijkheid om (een deel
van) de kosten voor de
algemene voorziening
huishoudelijke hulp via de
Bijzondere Bijstand te
vergoeden;
h. subsidiëring van
Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds;
i. subsidiëring van Stichting Voor
Elkaar Leiden voor het project
Schuldhulpmaatjes.
2. a. De raad voor te stellen
akkoord te gaan met onttrekking
van € 56.475 uit
de
Behoedzaamheidsreserve.
b. De raad de begrotingswijziging
van € 56.475 volgend uit 2a voor
te leggen ter vaststelling.
3. Vanaf 2016 het budget voor de
Financiële maatwerkvoorziening
voor chronisch zieken en
gehandicapten met € 50.000 te
verhogen ten laste van het WMO
budget voor Begeleiding.
4. a. De raad voor te stellen akkoord
te gaan met het overzetten van
het WMO budget voor de
Financiële maatwerkvoorziening
voor chronische zieken en
gehandicapten vanuit programma
1B naar programma 2A;
b. de raad de begrotingswijziging
volgend uit 4a van € 216.000 voor
het jaar 2015 voor te leggen ter
vaststelling;
c. de raad de begrotingswijziging
volgend uit 4a van € 266.000
(inclusief € 50.000 beslispunt 3)
vanaf 2016 voor te leggen ter
kennisgeving.

7a CW Beleid
Z/14/007629/14812
Collectieve ziektekosten-verzekering
voor minima.verzekering
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Geobj.
Akkoord, met aantekening van
wethouder Wassenaar dat hij tegen
de verhoging van de
inkomensgrens van het
minimabeleid van 110% naar 120%
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van de bijstandsnorm heeft
gestemd in verband met de
(financiële) onzekerheden.

8a JG Beleid
Z/14/002824/14651
Betreft:
Samenwerkingsovereenkomst Leidse
Ommelanden.
Advies:
1. Akkoord te gaan met de
Samenwerkingsovereenkomst
“Uitvoeringsprogramma Leidse
Ommelanden 2014-2020”

Akkoord.

Ja

9a JG Beleid
Akkoord.
Z/14/003593/15260
Betreft:
Nadere regels Jeugdhulp Leiderdorp
2015 en Beleid voor Persoonsgebonden
Budget (PGB).
Advies:
1. De Beleidsregels Jeugdhulp Leiden
2015 vast te stellen, zijnde een
uitwerking van de Verordening
Jeugdhulp Leiden 2015, waarin nader
worden bepaald:
a) voorwaarden en tarieven
persoonsgebonden budget;
b) het aanwijzen van ernstige
enkelvoudige dyslexie als vrij
toegankelijke zorg;
c) medezeggenschap van
cliënten.
2. In te stemmen met het nader
onderzoeken van de vormgeving van
medezeggenschap jeugd in
Leiderdorp.
3. De raad te informeren over dit besluit.

Ja

10a JG Beleid
Akkoord.
Z/14/007883/15358
Graag mandaat wethouder J.J.F.M.
Betreft:
Gardeniers als beslispunt opnemen.
Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp
2014-2016 tussen Gemeenten en Holland
Rijnland.
Advies:
De bijgevoegde
dienstverleningsovereenkomst met
Holland Rijnland aan te gaan.
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Akkoord.

Ja

12a JG Beleid
Akkoord
Z/14/002222/14669
Betreft:
Inhuur projectleiding Water Zijlkwartier.
Advies:
Akkoord te gaan met de inhuur van
Arcadis voor het project Water Zijlkwartier
voor de periode december 2014 tot en
met medio juni 2015 voor maximaal
€ 52.000,- (offerte + 10%).

Ja

13a Informatie-uitwisseling

Ja

11a JG Beleid
Z/14/002077/13760
Betreft:
Vaststelling subsidie SCw 2013.
Advies:
1. De productsubsidie 2013 voor SCw
definitief vast te stellen op € 391.407;
2. SCw toe te staan om € 5.410 van het
resultaat te reserveren voor de
vervanging van de server en de
computers op de werkplekken.

Geen bijzonderheden

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 december 2014.

De burgemeester,

De secretaris,
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