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college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft op 10 juli vergaderd. 

Besluiten

Datum: 3-7-2012 

Onderwerp: B en W. 12.0696

Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden L. Rademaker (SP) en E. de Bakker (SP) inzake 

vergoeding eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg (ingekomen 4 juni 2012)

Besluit: 1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden L. Rademaker (SP) en E. de Bakker 

(SP) inzake vergoeding eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg (ingekomen 4 juni 2012) vast te 

stellen en

2. dit besluit te zenden aan de vragenstellers en de overige leden van de gemeenteraad.

Datum: 3-7-2012  

Onderwerp: B en W. nr. 12.0672

Vervanging wijkcontainers

Besluit: 1. voor de vervanging van de circa 1.500 wijkcontainers voor huishoudelijk restafval te kiezen voor 

het kwaliteitsscenario uit de rapportage Vervanging wijkcontainers, d.d. juni 2012 en daarmee met 

de volgende wijze van vervanging en uitgangspunten:

a. de huidige wijkcontainers zoveel als mogelijk te verwijderen uit de openbare ruimte 

binnen een beperkte tijdsduur en inzet van middelen waar het het meest effect 

sorteert;

b. mede gezien de huidige hoge onderhoudskosten van de wijkcontainers per direct over 

te gaan tot vervanging van de bovengrondse wijkcontainers;

c. een gebiedsgerichte aanpak te hanteren, waarbij de focus ligt op gebieden die weinig 

aan verandering onderhevig zijn en waar geen grootschalige herstructurering voorzien 

is;

d. de bovengrondse wijkcontainers in de betreffende gebieden te vervangen door 

ondergrondse containers, uitgerust met een containermanagementsysteem;

e. voor herstructureringsgebieden van geval tot geval te bekijken wat de mogelijkheden 

zijn om de wijkcontainers uit de openbare ruimte te verwijderen, waarbij het 

uitgangspunt blijft, conform vastgesteld beleid, dat de afvalveroorzaker 

verantwoordelijk is voor de afvalopslag en afval daarom zoveel als mogelijk inpandig 

of op eigen terrein moet worden opgeslagen;

f. als uitgangspunt te hanteren dat daar waar het in principe mogelijk is om inpandige 

collectieve voorzieningen te realiseren de kosten voor het ondergronds brengen van de 

containers door te berekenen aan betreffende perceeleigenaren.

1. de gemeentesecretaris / algemeen directeur opdracht te geven om op basis van het kwaliteitsscenario 

over te gaan tot vervanging van de wijkcontainers en hiervoor onder verantwoordelijkheid van de 

afdeling Stedelijk Beheer een uitvoeringsplan op te laten stellen. 

2. de raad via bijgaande brief te informeren over de wijze waarop tot vervanging van de wijkcontainers 
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wordt overgegaan.

Datum: 3-7-2012   

Onderwerp: B en W. nr. 12.0688

Ondergrondse Containers voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de Binnenstad

Besluit: 1. op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek (2011), de resultaten van het 

vervolghaalbaarheidsonderzoek (2012) en de positieve resultaten uit de pilot in de Oude 

Morsch ondergrondse containers in de Binnenstad te realiseren;

2. conform het beleidsakkoord een sterke impuls te willen geven aan het verbeteren van de 

kwaliteit van de openbare ruimte en een schonere binnenstad te willen realiseren door de 

invoering van ondergrondse containers voor restafval om zo de meeuwenoverlast en het 

zwerfvuil in belangrijke mate terug te dringen en daarom de verplichting tot compensatie van 

de te verdwijnen 65 parkeerplaatsen los te laten. 

3. na afronding van de implementatie van de ondergrondse containers in 2015 de 

gemeentesecretaris opdracht te geven een evaluatie uit te voeren waarbij wordt onderzocht en 

vastgesteld wat de besparing op de inzamelkosten is in relatie tot de taakstelling Stedelijk 

Beheer, en welk bedrag desgewenst volledig of ten dele beschikbaar is voor de compensatie 

van het parkeerfonds en waarna de begroting vervolgens kan worden bijgesteld. 

4. de raad voor te stellen:

a. een krediet beschikbaar te stellen van € 2.250.000 voor de aanschaf van ondergrondse 

containers voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de binnenstad. 

b. hiervan van € 250.000 te dekken uit het beschikbare budget voor Schoon, Heel en Veilig 

op het product: 210.10; Straatreiniging en graffitybestrijding

c. omdat sprake is van een investering met economisch nut de kapitaallasten van € 2.000.000 

(€ 290.000, bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar) vanaf 2014 te verantwoorden op het 

product 721.01: Huishoudelijk afval).

d. de jaarlijkse kapitaallasten te dekken door een onttrekking aan de reserve “ondergrondse 

afvalcontainers”.

e. vanaf 2015 omslagrente te vergoeden over het saldo van de reserve “ondergrondse 

afvalcontainers”.

f. met ingang van 1 januari 2015 een voorziening voor groot onderhoud ondergrondse 

containers binnenstad in te stellen en de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor groot 

onderhoud, met ingang van begrotingsjaar 2015, vast te stellen op € 81.000 en deze te 

dekken binnen de bestaande budgetten op het product 721.01: Huishoudelijk afval.

g. bij de begroting van 2015 rekening te houden met de wijziging van het meerjarenbeeld 

2015 naar aanleiding van besluitpunten a t/m. h.

2015 LASTEN BATEN

Programma Verhogen Verlagen Verhogen Verlagen

05 Omgevingskwaliteit 290.000 0 0

Verrekening met reserves 0 0 290.000

Totaal 290.000 0 290.000
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h. met de in 2015 uit te voeren evaluatie de besparing op de inzamelkosten vast te stellen en 

vervolgens te besluiten deze volledig of ten dele in te zetten voor compensatie van de 

daadwerkelijk verdwenen parkeerplaatsen tot een maximum van € 800.000.

i. om afwijkend van de Afvalstoffenverordening akkoord te gaan met de  voorziene 

loopafstanden voor bewoners, deze staan in onderstaande tabel weergegeven:

Loopafstand Aantal aansluitingen Percentage 

aansluitingen

Beneden 75 meter 7871 74%

Tussen 75 en 125 meter 2509 23,7%

Tussen 125 en 150 meter 215 2%

Boven de 150 meter 31 0,3%

Datum: 3-7-2012 

Onderwerp: B en W. nr. 12.0683

Project ‘Student in de wijk Leiden Noord’

Besluit: 1. mee te werken aan het project “Student in de wijk Leiden Noord” van SLS Wonen en De 
Sleutels conform het projectplan, d.d. 29-03-2012; 

2. hiervoor, voor een proefperiode van twee jaar, toestemming te vragen aan Holland Rijnland om 

de via natuurlijk verloop leegkomende 48 één- en tweekamerwoningen aan de Willem de 

Zwijgerlaan nrs. 205, 211, 213, 231 en 215 (alle éénkamerwoningen) en nrs. 207 en 209, 217 

t/m 227, 233 t/m 239, 247, 251 t/m 255, 273, 279, 285, 289, 295 t/m 299, 305, 311 en 313, 317, 

319 t/m 327, 337, 341 en 343, 351 en 353, 357, 365 t/m 369 en 229 te Leiden (alle oneven en 

alle tweekamerwoningen) te onttrekken aan de woningvoorraad;

3. het project na twee jaar te evalueren, waarmee wordt bepaald of het project voldoet aan de 

doelstellingen zoals opgenomen in het projectplan, te weten: 

a. versterking van de sociale structuur in Leiden Noord; 

b. bevordering van sociale activering van wijkbewoners; 

c. verbetering van de leefbaarheid en het welzijn in de buurt; 

1. bijgaande brief aan de regio vast te stellen waarin aan Holland Rijnland toestemming wordt 

gevraagd voor de volgende punten: 

a. mee te werken aan het project ‘Student in de wijk Leiden Noord’ van de corporaties 

SLS Wonen en De Sleutels uit Leiden; 

b. hiervoor toestemming te geven voor het onttrekken van 48, via natuurlijk verloop, 

leegkomende één – en tweekamerwoningen aan de Willem de Zwijgerlaan nrs. 205 – 

369 (niet alle nummers) te Leiden aan de woningvoorraad; 

c. het project na twee jaar te evalueren, waarmee wordt bepaald of het project voldoet 

aan de doelstellingen zoals opgenomen in het project, te weten: 

i. versterking van de sociale structuur in Leiden Noord; 

ii. bevordering van sociale activering van wijkbewoners;

i. verbetering van de leefbaarheid en het welzijn in de buurt; het door SLS 

Wonen en De Sleutels uitvoeren van het project ‘Student in de wijk Leiden 

Noord’ voor een proefperiode van twee jaar, met daarna evaluatie. 

5. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.
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Datum: 10-7-2012   

Onderwerp: B en W. nr. 12.0674

Evenementenbeleid 2013-2018 (inspraak verwerkt)

Besluit: 1. Kennis te nemen van de inspraakreacties op het concept evenementenbeleid 2013-2018 en de Nota 

van beantwoording inspraakreacties concept evenementenbeleid 2013-2018 vast te stellen.

2. De insprekers schriftelijk op de hoogte te brengen van het antwoord en besluit van het college.

3. In te stemmen met het naar aanleiding van de beantwoording op enkele punten gewijzigde 

evenementenbeleid 2013-2018.

4. Bijgaande brief aan de Leidse MilieuRaad vast te stellen, waarin conform het ‘reglement Leidse 

MilieuRaad 2009’ een reactie gegeven wordt op het advies van de Leidse MilieuRaad over het 

evenementenbeleid dat uitgebracht is op 15 juni 2012.

5. De raad voor te stellen:

a) het evenementenbeleid 2013-2018 vast te stellen, met daarin de volgende hoofdlijnen:

i. Breed en divers aanbod: Leiden heeft een breed en divers aanbod van kleinere en grotere 

evenementen. In de binnenstad maar ook daarbuiten. Ze richten zich zowel op inwoners als 

bezoekers, van jong tot oud. Ze dragen bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de 

stad, maar hebben ook meerwaarde doordat ze de sociale samenhang vergroten, voor 

ontmoeting zorgen en gezelligheid geven. Vooral de zogenoemde ‘volksfeesten’ als 

Koninginnedag, de 3 Oktoberviering, de Lakenfeesten (inclusief Leiden Culinair) en de 

Leiden Marathon spelen hierin een belangrijke rol. Deze evenementen wil Leiden helpen 

mogelijk te maken. Door ze facilitair te ondersteunen en de juiste randvoorwaarden te 

creëren voor een goed verloop.

ii. Onderscheidend aanbod: Leiden heeft een aantal evenementen van een kwalitatief hoog 

niveau, die zich richten op versterking van het profiel van Leiden Stad van Ontdekkingen 

en nauw aansluiten bij de pijlers kennis en cultuur in de historische (binnen)stad. Zij zijn 

onderscheidend ten opzichte van evenementen in andere steden en vaak vernieuwend en/of 

uniek. Deze evenementen hebben bij voorkeur een (boven)regionale of landelijke 

uitstraling, maar kunnen ook ‘klein maar fijn’ zijn. De evenementen zijn zichtbaar en 

voelbaar in de stad. Ze vergroten de levendigheid en aantrekkingskracht van de stad. Ze 

hebben een spin-off naar andere sectoren, zoals de horeca, middenstand, musea en 

kunstenaars. Deze evenementen wil Leiden stimuleren en ondersteunen. In een aantal 

gevallen door een meerjarige subsidie.

iii. Aantrekkelijke en leefbare stad: het evenementenaanbod in Leiden voldoet aan een aantal 

randvoorwaarden zodat de stad aantrekkelijk, veilig, schoon en bereikbaar blijft en 

eventuele hinder voor bewoners en bedrijven in balans is. Grotere feesten worden zo 

georganiseerd dat de waardering onder bezoekers en het draagvlak onder bewoners positief 

is.

b) Het College te verzoeken de werkwijze, procedures alsmede verordeningen waar nodig aan te 

passen, zodat deze voldoen aan het nieuwe kader.

Datum: 10-7-2012  
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Onderwerp: B en W. nr. 12.0684

Actieplan toegankelijkheid Binnenstad

Besluit:

1.   ter uitvoering van de motie Actieplan toegankelijke binnenstad M110088 dat:

a. als vast onderdeel bij de voorbereiding de deskundigheid te gebruiken van het Platform 

Gehandicapten Leiden door hen al in de initiatieffase van een gemeentelijk project op het 

gebied van (her)inrichting van de openbare ruimte, bruggen, kunstwerken en (ver)bouw van 

gemeentelijke openbare gebouwen te betrekken;

b. geen aparte inventarisatie van de belangrijkste toegankelijkheidsknelpunten op te stellen, 

omdat dit te veel capaciteit vergt, de informatie snel veroudert, het de planning van reguliere 

projecten doorkruist en omdat er geen apart budget bestaat voor verbetering van de 

toegankelijkheid voor mensen met beperkingen;

c. bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en de realisatie van bruggen en kunstwerken de 

gemeente ernaar streeft ze voor iedereen toegankelijk te maken en te houden;

d. de kosten van toegankelijkheidaanpassingen worden gefinancierd uit de reguliere begroting 

en worden meegenomen in het projectbudget, omdat er geen apart budget bestaat voor 

verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen;

e. de planning van het toegankelijk maken van de openbare ruimte en van (ver)bouw van 

openbare gemeentelijke gebouwen de planning van reguliere projecten volgt; 

f. kleine aanpassingen in het toegankelijk maken van de openbare ruimte zoveel mogelijk 

regulier wordt opgelost;

g. de CROW-aanbeveling ten aanzien van het maximale hellingspercentage voor bruggen en 

andere kunstwerken van 1:25 zoveel mogelijk de norm is in het gemeentelijk beleid; 

h. het college, bij strijdigheid tussen de CROW –aanbeveling van het maximale 

hellingspercentage van 1:25 en de in het Meerjaren Actieplan Watertoerisme Leiden 

vastgestelde doorvaarhoogte binnen de vaarroutes van 1,75 m of bij strijdigheid tussen andere 

belangen, nadat alle voor- en nadelen duidelijk zijn uitgezocht,,een afweging zal maken welk 

belang voorgaat of welk compromis mogelijk is;

i. bovenwettelijke kaders worden toegepast, tenzij het college bij een bepaald project van 

mening is dat onverkorte toepassing van bepaalde bovenwettelijke kaders contraproductief is en 

in strijd zou komen met de bedoeling van de Raad; dergelijke voorgenomen afwijkingen zullen:

i. zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de Raad;

ii. in alle gevallen expliciet inzichtelijk worden gemaakt en gemotiveerd in het 

kaderbesluit;

j. bij de (her)inrichting van de openbare ruimte, bij de realisatie van bruggen en kunstwerken en 

bij (ver)bouw van openbare gemeentelijke gebouwen al in de initiatieffase te onderzoeken of er 

belemmeringen (voor mensen met beperkingen) zijn bij de aansluiting van het plangebied/ 

gebouw met de openbare ruimte en of deze opgelost kunnen worden door ze in het betreffende 

projectplan op te nemen;

2. bij de (ver)bouw van openbare gemeentelijke gebouwen - naar analogie met de strekking van 

de motie toegankelijke binnenstad - de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen nadrukkelijk 

als belangrijk uitgangspunt dient te worden meegenomen;
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3. ter evaluatie over twee jaar een verslag van verbeteringen van de toegankelijkheid voor 

mensen met beperkingen op het gebied van (her)inrichting van de openbare ruimte, bruggen, 

kunstwerken en (ver)bouw van gemeentelijke openbare gebouwen op te stellen;

4. bijgaande brief aan de raad vast te stellen waarin staat dat ter uitvoering van de motie 

Actieplan toegankelijke binnenstad M110088 dat:

a. als vast onderdeel bij de voorbereiding de deskundigheid te gebruiken van het Platform 

Gehandicapten Leiden door hen al in de initiatieffase van een gemeentelijk project op het 

gebied van (her)inrichting van de openbare ruimte, bruggen, kunstwerken en (ver)bouw van 

gemeentelijke openbare gebouwen te betrekken;

b. geen aparte inventarisatie van de belangrijkste toegankelijkheidsknelpunten op te stellen, 

omdat dit te veel capaciteit vergt, de informatie snel veroudert, het de planning van reguliere 

projecten doorkruist en omdat er geen apart budget bestaat voor verbetering van de 

toegankelijkheid voor mensen met beperkingen;

c. bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en de realisatie van bruggen en kunstwerken de 

gemeente ernaar streeft ze voor iedereen toegankelijk te maken en te houden;

d. de kosten van toegankelijkheidaanpassingen worden gefinancierd uit de reguliere begroting 

en worden meegenomen in het projectbudget, omdat er geen apart budget bestaat voor 

verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen;

e. de planning van het toegankelijk maken van de openbare ruimte en van (ver)bouw van 

openbare gemeentelijke gebouwen de planning van reguliere projecten volgt; 

f. kleine aanpassingen in het toegankelijk maken van de openbare ruimte zoveel mogelijk 

regulier wordt opgelost;

g. de CROW-aanbeveling ten aanzien van het maximale hellingspercentage voor bruggen en 

andere kunstwerken van 1:25 zoveel mogelijk de norm is in het gemeentelijk beleid; 

h.  h. het college, bij strijdigheid tussen de CROW –aanbeveling van het maximale 

hellingspercentage van 1:25 en de in het Meerjaren Actieplan Watertoerisme Leiden 

vastgestelde doorvaarhoogte binnen de vaarroutes van 1,75 m of bij strijdigheid tussen andere 

belangen, nadat alle voor- en nadelen duidelijk zijn uitgezocht, een afweging zal maken welk 

belang voorgaat of welk compromis mogelijk is;

i. bovenwettelijke kaders worden toegepast, tenzij het college bij een bepaald project van 

mening is dat onverkorte toepassing van bepaalde bovenwettelijke kaders contraproductief is en 

in strijd zou komen met de bedoeling van de Raad; dergelijke voorgenomen afwijkingen zullen:

i. zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de Raad;

ii. in alle gevallen expliciet inzichtelijk worden gemaakt en gemotiveerd in het 

kaderbesluit;

j. bij de (her)inrichting van de openbare ruimte, bij de realisatie van bruggen en kunstwerken en 

bij (ver)bouw van openbare gemeentelijke gebouwen al in de initiatieffase te onderzoeken of er 

belemmeringen (voor mensen met beperkingen) zijn bij de aansluiting van het plangebied/ 

gebouw met de openbare ruimte en of deze opgelost kunnen worden door ze in het betreffende 

projectplan op te nemen;

k. bij de (ver)bouw van openbare gemeentelijke gebouwen - naar analogie met de strekking van 

de motie toegankelijke binnenstad - de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen 
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nadrukkelijk als belangrijk uitgangspunt dient te worden meegenomen;

5. hierbij motie M110088 (van Jeffrey van Haaster en Lise-Lotte Kerkhof , beiden D66) bij 

begrotingsbehandeling 2012 RV 11.0088 over Actieplan toegankelijke binnenstad voor ons 

college als afgedaan te beschouwen.

Datum: 10-7-2012  

Onderwerp: B en W. nr. 12.0722

Verlenging inspraakperiode concept Kadernota Sport en Bewegen

 1. De inspraakperiode van de concept Kadernota Sport en Bewegen te verlengen met vier weken, zodat 

deze nu loopt van 15 juni 2012 tot en met 7 september 2012;

2. Deze verlenging bekend te maken via publicatie in huis-aan-huis-blad en door de betrokkenen uit de 

sportsector hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

   

Datum: 10-7-2012

Onderwerp: B en W. nr. 12.0723

Exploitatie garage Centrum Morspoort

.

1) teneinde tot een zo optimaal mogelijk economisch en maatschappelijk rendement te komen 

voor de exploitatie van de parkeergarage Centrum Morspoort, de volgende kaders in acht te 

nemen voor de exploitatie en beheer van de parkeergarage Centrum Morspoort:

a) Het maximaal uurtarief te koppelen aan het uurtarief voor straatparkeren dat geldt in de 

hoogste tariefzone (huidig uurtarief € 2,45);

b) In het geval van incidentele kortingsacties mag het uurtarief naar beneden toe afwijken van 

het reguliere tarief;

c) Voor dag- maand en jaarkaarttarieven in de garage mag maximaal het tarief gehanteerd 

worden dat voor dag- maand en jaarkaarttarieven ingeval van straatparkeren geldt;

d) Bij het ontwikkelen van abonnementsvormen en wijzigen van abonnementtarieven wordt 

als minimum tarief gehanteerd het tarief zoals dat in de gemeentelijke parkeerverordening 

is vastgesteld voor een bewonersvergunning (thans € 41, - per kwartaal) en als maximum 

het bedrag van een maandkaart (thans € 184, - per maand);

e) Nieuwe parkeerproducten mogen worden ontwikkeld zolang deze niet strijdig zijn (prijs en 

voorwaarden) met andere al bestaande producten en bijdragen aan het maatschappelijk en 
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financieel rendement van de parkeergarage. Ingeval er sprake is van ontwikkeling van 

nieuwe producten, welke als zodanig nog niet staan omschreven in de geldende 

Parkeerverordening, zal hiervoor een Raadsvoorstel worden ingediend;

f) Contracten met derden voor de verkoop van parkeeruren mogen een maximale 

contractduur van 2 jaar hebben, met een optie tot verlenging voor de maximale duur van 

het functioneren van de garage (uitgaande van 10 jaar vanaf 1 oktober 2012); 

2)   het bestuurlijk mandaat aan de portefeuillehouder financiën en bereikbaarheid te verlenen om 

beslissingen te mogen nemen binnen de in punt 1 gestelde kaders
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