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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/21,/147840 / beleidsregels wet inburgering 2021

Besluit:
De beleidsregels inburgering Oegstgeest2O2l vast te stellen

Onderwerp:
Z / 2I / 747 841 / Dienstverleni ngsovereen ko mst met gemeente Leiden i nza ke i nbu rgeri n g

Besluit:
1. De "Dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van inburgering2022-2O24"

per 1 januari 2022 met de gemeente Leiden aan te gaan

Onderwerp:
Z/27/747842 / mandaat gemeente Leiden inzake inburgering

Besluit:
1. Aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden per 1 januari 2O22 de

volgende mandaten te verlenen met de bevoegdheid tot het verlenen van
ondermandaat:
a) Het vaststellen, wijzigen en intrekken van een persoonlijk plan inburgering en

participatie (PlP) zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet lnburgering 2021;
b) Het vaststellen, wijzigen en intrekken van een beschikking in het kader van

financieel ontzorgen zoals bedoeld in artikel 5óa van de Participatiewet en;

c) Het opleggen, wijzigen en intrekken van een bestuurl'rjke boete zoals bedoeld in

artikelen 22 en 23 van de Wet lnburgerine2O2T.

Onderwerp:
Zl20/737462 / Vaststellen lnkoopstrategie Wmo Leidse regio

Besluit:

Het college besluit het volgende beslispunt aan de raad voor te leggen:
- De inkoopstrategie Wmo Leidse regio, het inkopen van maatwerkvoorzieningen in

segmenten en arrangementen, vast te stellen en geen wensen en bedenkingen te
uiten t.a.v. de hierin opgenomen kaders.
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7 287647 Onderwerp:
Zl78/175389 / Doordecentralisatie Maatschappelijke zorg per 2O23
Besluit:

7. Het aan de gemeente Leiden verleende mandaat voor de uitvoering van de
Maatschappelijke zorg met ingang van 1 januari 2023 in te trekken

2. De raad voor te stellen het volgende te besluiten:
1. Kennis te nemen van het besluit van het College van B&W om met ingang van

2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het gebied van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang, verslavingszorg enlof bemoeizorg (MO/VZ/OGGZ) uit
te (laten) voeren die nu gemandateerd zijn aan en uitgevoerd worden door
centru mgemeente Leiden;

2. De volgende financiële middelen op te nemen in de programmabegroting 2023 en
conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een
behoefte aan beschermd wonen of maatschappel'rjke opvang, verslavingszorg
en/of bemoeizorg:
a) middelen voor bestaande cliënten BW die hiervoor vanaf 2O23 volgens door de

colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden
overgedragen (vanuit historisch verdeelmodelh

b) middelen voor nieuwe cliënten BW die de gemeente rechtstreeks vanuit het
Rijk ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmodel);

c) middelen voor MO/VZ /OGGZ die hiervoor vanaf 2O23 volgens door de
colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden
overgedragen.

3. Het college van Burgemeester en Wethouders opdracht te geven om met de andere
gemeenten in Holland Rijnland samenwerkingsafspraken te maken over:

a) de wijze waarop de r'rjksmiddelen voor bestaande cliënten beschermd wonen
(vanuit historisch budget) over de gemeenten verdeeld worden in de periode
totdat alle middelen beschermd wonen rechtstreeks van het Rijk naar de
individuele gemeenten komen;

hl de wiizc l rrrr^n de deronf rrlicefie-r rifkerino rrnnr mrrfcrhennaliilra nnrrrnov.!,.av vts r9t lo'

verslavingszorg en Openbare Geestel'ljke Gezondheidszorg (OGGZ) over de
gemeenten verdeeld wordt zodat gemeenten deze taken zelf kunnen
financieren;

c) de wijze waarop specialistische voorzieningen gezamenlijk met de gemeenten in
de regio Holland Rijnland worden gecontracteerd en gefinancierd;

d) de wijze waarop om te gaan met compensatie van eventuele (nader in beeld te
brengen) frictiekosten die bij gemeente Leiden optreden als gevolg van het
beëindigen van de centrumgemeentefunctie;

e) de wijze waarop de regionale toegang, inkoop, monitoring en overige ambtelijke
taken betreffende de regionale specialistische voorzieningen worden geregeld.

4. Het college van Burgemeester en Wethouders opdracht te geven om de juridische
verankering voor de uitvoering van de regionale taken uit te werken en (zo nodig)
voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Onderwerp:
Z / 27 / 7467 82 / Besl u itvormi n g governance regio nale jeugd hu I p

Besluit:

L ln te stemmen met het oprichten van een bedrijfsvoerings gemeenschappel'tjke

regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland voor de serviceorganisatie conform
de GR-tekst en de tekst van het samenwerkingshandvest onder voorbehoud van de

toestemming van de gemeenteraad.
2. ln te stemmen met de financiële consequenties van de gewijzigde governance

jeugdhulp waarbij de structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt verlaagd met
structureel € 2.540.000,- en voor de nieuwe governance een structurele b'rjdrage van

€ 2.830.000,- wordt gevraagd aan de gezamenlijke gemeenten.
3. ln te stemmen met de incidentele b'ljdrage voor implementatie en doorontwikkeling in

2027van € 130.000,- en € 100.000voor 2022.
4. De gemeenteraad voor te stellen: Het college toestemming te verlenen om over te

gaan tot de oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling Zorgop grond van Wgr
art. T lid 2.

Onderwerp:
Z/21/745041 / Voornemen aanwijzing Kwaakbrug als gemeentelijk monument

Besluit:

1. De procedure tot aanw'rjzing van de Kwaakbrug als gemeentelijk monument te
starten;

2. Het voornemen tot aanwijzing van de Kwaakbrug als gemeentelijk monument bekend
te maken aan een zakel'rjk gerechtigde op de brug.

Onderwerp:
Zl27/I4I758 / instrumenten instandhouding sociale koop

Besluit:

7. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over instrumenten die
kunnen worden ingezet voor de instandhouding van sociale koop

Onderwerp:
Z/27/74BIO0 Raadsinformatiebrief d.d. 31 augustus 2O2l / week 35

Onderwerpen:
53 Plan van aanpak motie raadsvergadering van 7 iuli 2021
54 Coronacompensatiesportverenigingen
55 Voornemen aanwijzing Kwaakbrug als gemeentelijk monument
Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + $gs;uitenlijst d.d.24 augustus 2021

Besl uit: Versl ag en besl u iten l'rjst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 september 2O27,
burgemeeste
de secretaris

r en wethouders van

.R.J. Versluis
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