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Besluiten van Collegevergadering op 6 december 2022

Datum : 6 december 2022

Aanvang : 10:00 14:00

Aanwezig : Anne de Baat, H.P. Olthof, M.J.P. Paardekooper, F.Q.A. van Trigt

Afwezig : W.A.M. Zoetemelk-Van der Hulst

a. (R) Jaarplan P&C cyclus 2023

 H.P. Olthof

Besluit:

1. het jaarplan Planning & Control 2022 vast te stellen

b. (R) Subsidies maatschappelijke zorg Leidse regio

 M.J.P. Paardekooper

Besluit:

1. Vaststellen notitie Subsidies maatschappelijke zorg Leidse Regio ten behoeve van de

inrichting en transformatiebeweging van de algemene voorzieningen Maatschappelijke

Zorg Leidse Regio – te weten de lokale crisisopvang, assertieve zorg, verslavingszorgen

preventie, de toegang Leidse Regio en pilots maatschappelijke zorg – per 1 januari

2023;

2. Mandateren van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden

voor de subsidieverstrekking voor de subsidies uit de notitie Subsidies maatschappelijke

zorg Leidse regio.

c. Vaststelling subsidiebedragen 2023

 M.J.P. Paardekooper

Besluit:

- De subsidiebedragen 2023 zoals vermeld op de bijgevoegde lijst definitief vaststellen

- vaststellen van de lijst instellingen die subsidie ontvangen voor het jaar 2023 zonder eis van

rechtspersoonlijkheid met volledige rechtsbevoegdheid conform artikel 4, lid 2 van de Algemene

Subsidieverordening Zoeterwoude.

d. (R) Voortzetting Wijk GGZ 2023

 M.J.P. Paardekooper

Besluit:

• Instemmen met voortzetten GGZ in de Wijk (Wijkfunctionaris GGZ) in 2023;

• Instemmen met inhuren van deze expertise bij GGZ Rivierduinen voor een omvang van

6 uur per week voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2023;

• Instemmen met het verstrekken van een subsidie vanuit het Investeringsfonds

Maatschappelijke zorg Leidse regio aan GGZ Rivierduinen voor 4 uur per week en aanvullende

een gemeentelijke subsidie vanuit de begroting Wmo voor 2 uur per week.

De gemeentelijke subsidie bedraagt € 11.819,60.

e. (R) Coronacompensatie wegvallen huis-aan-huisinzameling oud papier

 M.J.P. Paardekooper

Besluit:

1. In te stemmen met een compensatie voor de misgelopen inkomsten uit het inzamelen van

OPK voor de periode van maart 2020 tot en met juli 2021.

2. Een compensatie van in totaal € 6.396,26 toe te kennen, waarvan aan

de Rijntamboers € 1.445 en aan zowel de IJsclub en de Scouting €2.475,63.

a. (R) Verkeersonderzoek Keer-weer

 M.J.P. Paardekooper
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Besluit:

1. De concept resultaten van het verkeersonderzoek Keer-weer vast te stellen en ter kennisgeving

aan de raad te sturen.

2. Samen met de ondernemers en pandeigenaren de adviezen uit het verkeersonderzoek

uit te voeren.

3. Een knip aan te brengen in het plangebied tussen Keer-weer (werken en wonen) en

perceel Europaweg 2 c.a. (wonen)

4. Het noordelijk deel, waar woningbouw gewenst is, afzonderlijk met de initiatiefnemer

op te pakken.

5. Het zuidelijk deel, bedrijvigheid en wonen, gezamenlijk met initiatiefnemers op te

pakken.

6. Kennisnemen van het feit dat het voorbereidingsbesluit Keer-weer verloopt op 20 januari

2023

7. Door middel van een participatietraject ontwikkelkaders op te stellen, afzonderlijk

voor Keer-weer en perceel Europaweg 2
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