besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 19 februari 2019
Aanwezig:

mw. P.J. Bouvy-Koene, voorzitter, M. Lamers, wethouder;
wethouder; A. R. de Graaf, gemeentesecretaris.

Afwezig:

N. Mol, wethouder.

1

Opening

2

Openbare besluitenlijst

M. Cramwinckel,

Besluit
De besluitenlijst van 12 februari 2019 vast te stellen.
3

Stand van zaken met betrekking tot de
herbestemming/herontwikkeling van de Moeder Godskerk
Z/19/29140/120006
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen dd. 11 februari 2019 van VVD en
CDA over de Moedergodskerk vast te stellen.

4

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Dienst Zijl Bedrijven
(DZB) 2019 - 2022. (Z/19/028245/ 116009)
Besluit
1. De onderhavige dienstverleningsovereenkomst (DVO ) 2019 – 2022 met de
DZB Leiden af te sluiten.
2. Het tarief over 2020 vast te stellen op €4.158,- en het tarief over 2021 vast
te stellen op €4.158,-

5

Beantwoording vragen ONS en PvdA iz RDOG (154, 155 en 156)
Besluit
Het college stemt in met de voorgestelde beantwoording van de vragen van
ONS en de PvdA over de RDOG (154, 155 en 156) .

6

Verantwoordingsrapportage Basisadministratie Adressen en
Gebouwen 2018 Z/19/027957
Besluit
1. Bijgaande Verantwoordingsrapportage Basisadministratie Adressen en
Gebouwen 2018 vast te stellen.
2. Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie te verzoeken de in de
rapportage aangegeven verbetermaatregel te treffen.

7

Afdoen toezegging raad reactie provincie op nota schuldenbeheersing
Besluit
De raad te informeren over de ambtelijke reactie op de nota
schuldenbeheersing van de provincie met bijgevoegde informatiebrief

8

Nieuw lid Taskforce Dorpscentrum.Z/18/20111/119185
Besluit
Het door de Taskforce Dorpscentrum voorgedragen nieuwe lid, conform artikel
3.2 van de overeenkomst met de Taskforce Dorpscentrum, formeel als lid te
benoemen.

9

herstelbesluit bestemmingsplan Roosenhorst herziening
Z/18/25992/118284
Besluit
De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan Roosenhorst zoals vastgesteld op 6 juli 2017 voor de
locatie Kniplaan als volgt te herzien:
a. het opschuiven van het aan de Kniplaan gelegen bouwvlak;
b. het opnemen van een aanduiding ”geen milieugevoelige functies”;
c. het opnemen van een aanduiding “geen in/uitritten”;
d. het aanpassen van de regels conform de bij dit besluit opgenomen regels;
2. Het bestemmingsplan Roosenhorst met de digitale planidentificatie
NL.IMRO.0626.BPROOSENHORST-BP32 vast te stellen.

10

Actualisatie Woonvisie 2019 - 2022 Z/19/28618/120005
Besluit
1. In te stemmen met de rapportage ‘Actualisatie Woonvisie 2019 – 2022’
2. De raad voor te stellen de ‘Actualisatie Woonvisie 2019 – 2022’ vast te
stellen.
3. Akkoord te gaan met het versturen van de raadinformatiebrief.

Vastgesteld 5 maart 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

