
 

Besluitenlijst Collegevergadering 31 januari 2023 
 

Datum : 31 januari 2023 

Aanvang : 10:00 

Aanwezig         :    F.Q.A. van Trigt (voorzitter), A. de Baat, H.P. Olthof, M.J.P. Paardekooper, M.A.C.M. van         

Sandick 

1. Algemeen 

a. Conceptbesluitenlijst en actielijst 24.01.2023 

Besluit:  

vastgesteld 

b. Secretarisaantekeningen (geheim)  

Besluit:  

vastgesteld 

2.     Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 

a. (RB) Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg Leidse 

regio RPH van Oers M.J.P. Paardekooper  

Besluit: 

1. De concept Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Leidse Regio vast te stellen; 

2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de concept 

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Leidse Regio; 

3. De gemeenteraad voor te stellen om de budgetten (historisch en objectief) voor Beschermd 

Wonen en Maatschappelijke Opvang zoals berekend in het verdeelmodel van AEF voor een 

periode van 6 jaar (2023 tot en met 2028) samen te voegen tot een gezamenlijk (Leidse Regio) 

budget; 4. De gemeenteraad voor te stellen het (onder beslispunt 3 genoemde) gezamenlijke 

budget onder te brengen bij de gemeente Leiden. 

5. De gemeenteraad voor te stellen in 2023 een egalisatie reserve Maatschappelijk Zorg Leidse regio 

te vormen en deze onder te brengen bij de gemeente Leiden 

Publieksamenvatting 

De gemeenten in Holland Rijnland verzorgen per 1 januari 2023 de taken op het gebied van de 

Maatschappelijke Zorg zoveel mogelijk lokaal (doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg). De 

gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) 

hebben deze doordecentralisatie in nauwe samenwerking voorbereid vanuit het principe één gebied, 

één plan, één aanpak. In dit voorstel wordt voorgesteld om ook op financieel gebied samen te 

werken door het samenvoegen van de budgetten voor de Maatschappelijke Zorg van de individuele 

gemeenten 

b. Toekomstvisie BIZ Grote Polder: Kompas Grote Polder 2040 S de 

Koster H.P. Olthof  

Besluit: 

1. Kennisnemen van de toekomstvisie van de BIZ Grote Polder: Kompas Grote Polder 2040 

2. Concepttekst Convenant Kompas Grote Polder 2040 vaststellen 

3. De burgemeester machtigt de wethouder Economie om het convenant Kompas Grote Polder 2040 

te ondertekenen 



 

                                                                                                                                        

 

Publieksamenvatting 

Het bestuur van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Grote Polder heeft een toekomstvisie opgesteld, 

het Kompas Grote Polder 2040. 

Het doel van de toekomstvisie is "Het behouden en optimaliseren van een toekomstbestendig en 

economisch vitaal bedrijventerrein Grote Polder waar het goed ondernemen en prettig werken is." 

Door het convenant Kompas Grote Polder 2040 te ondertekenen leggen het BIZ bestuur en de 

gemeente Zoeterwoude de goede samenwerking ook voor de komende periode vast. Beide partijen 

geven hiermee commitment af om samen te werken aan de doelen in de toekomstvisie. 

c. Voorlopig toekenningsbesluit gemeentelijke bijdrage 2023 

Vluchtelingenwerk JAC Nulkes M.J.P. Paardekooper  

 

Besluit: 

1. De gemeentelijke bijdrage 2023 voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders 

door Vluchtelingenwerk voorlopig vaststellen op € 26.813. 

2. Vluchtelingenwerk over bovenstaande informeren door vaststelling van de bijgevoegde 

conceptbeschikking. 

3. De jaarlijkse eenmalige bijdrage, voorzover die in de lopende begroting is geraamd, te 

mandateren aan de domein directeur Samenleving en de mandaatregeling daarop aan te passen.  

e. (RI) Uitvoeringsprogramma VTH 2023 OD Groeneweg 

F.Q.A. van Trigt  

Besluit: 

1. Het ’Uitvoeringsprogramma VTH 2023’ vaststellen (door het college en door de burgemeester, 

elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft) en  

2. bekendmaken aan de gemeenteraad en de provincie 

Publieksamenvatting 

We stellen het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 vast. 

VTH is: vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht. 

Het omgevingsrecht bestaat uit de regels voor de fysieke omgeving waarin we leven (datgene wat 

we zien, voelen en ruiken). De regels daarvoor gaan bijvoorbeeld over bouwen, slopen, ruimtelijke 

ordening en monumenten. Ook sommige regels uit de Algemene plaatselijke verordening en uit 

andere bijzondere wetten horen daarbij. 

We hebben al eerder een VTH-beleidsplan vastgesteld. Daarin staan onze doelen. Het 

Uitvoeringsprogramma gaat over de activiteiten waarmee we in 2023 die doelen willen halen. En 

over de middelen (mensen en geld) waarmee we dat willen doen. 

f. (RB) Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke 

zorg Holland Rijnland RPH van Oers M.J.P. 

Paardekooper  

Besluit: 

1. De concept Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Holland Rijnland vast 

testellen; 

2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de concept 

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Holland Rijnland. 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                              
 

 

 

 

 

Publieksamenvatting 

De gemeenten in Holland Rijnland verzorgen per 1 januari 2023 de taken op het gebied van de 

Maatschappelijke Zorg zoveel mogelijk lokaal (doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg). 

Een klein aantal taken blijft regionaal, op Holland Rijnland niveau, uitgevoerd worden. Afspraken 

tussen de gemeenten in Holland Rijnland over de taken en verantwoordelijkheden van de 

gemeenten worden vastgelegd in een centrumregeling. Het college van B&W stelt de concept 

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Holland Rijnland vast en biedt de 

gemeenteraad de gelegenheid hierop een zienswijze te geven. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 februari 2023 

 

 

A. de Baat      F.Q.A. van Trigt 

gemeentesecretaris wnd.    burgemeester 

 


