besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 5 maart 2019
Aanwezig:

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

1

Opening

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijsten van 19 en 26 februari 2019 wordt vastgesteld.

3

Herstellen balans Voorstraat Z/19/29310/121472
Besluit
Het plan van de Taskforce Dorpscentrum voor het herstellen van de balans
tussen wonen, werken en recreëren in de Voorstraat, vrij te geven voor
inspraak en hiervoor een inspraakbijeenkomst te organiseren.

4

Inkoop en implementatie jeugd 2020-2024 VS (Z/18/24405/ 121808)
Besluit
De informatiebrief over de publicatiedatum inkoop jeugd 2020-2024 vast te
stellen.

5

Regionale ambities onderliggend aan Sociaal Economisch Profiel
Leidse Regio Z/19/29508/122229
Besluit
De ambities zoals geformuleerd in de “Notitie ambities t.b.v. Sociaal
Economisch Profiel Leidse Regio” vast te stellen als regionale ambities die ten
grondslag liggen aan het Sociaal Economisch Profiel van de Leidse regio.

6

Verlenging van het gezamenlijke telefonische loket Sociaal Domein
Voorschoten en Wassenaar voor 2019 (Z/19/028408/116683)
Besluit
1. Verlenging van de opdracht van 1 jaar (2019) aan Kwadraad om het
telefonisch loket Sociaal Domein Voorschoten en Wassenaar uit te voeren
2. Af te wijken van een meervoudig onderhandse aanbesteding zoals het
Inkoopbeleid Voorschoten 2017 voorschrijft en deze opdracht voor 2019 éénop-één te beleggen bij Kwadraad.
3. Kwadraad de opdracht te geven zorg te dragen voor een overdracht van
deze taken naar Voorschoten Voor Elkaar
4. Per 1-1-2020 de uitvoering van het telefonisch loket formeel bij Voor Elkaar
te beleggen

7

Warmtetransitie; ontwikkelingen Leiding over Oost
Besluit
De raadsinformatiebrief over ontwikkelingen Leiding over Oost vast te stelle

8

Schriftelijke vragen van het CDA ex artikel 39 RvO mbt bezuinigingen
op Werkorganisatie Duivenvoorde (Z/19/029615/122701)
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO mbt
bezuinigingen op Werkorganisatie Duivenvoorde vast te stellen.

9

Afsluiten en overhevelen van kredieten in de jaarrekening 2018 :
Z/19/028395/123062
Besluit
Onder voorbehoud van de uitkomsten van de accountantscontrole de
gemeenteraad in de
jaarrekening over 2018 voor te stellen:
1. Een bedrag van € 1.394.427 aan restantkredieten af te boeken betrekking
hebbend op 22 in
2018 afgeronde investeringsprojecten;
2. Een bedrag van € 3.362.337 aan restantkredieten voor 23 nog lopende
projecten die in
2017 en 2018 zijn gestart conform het activabeleid 2 jaar beschikbaar te
stellen voor de
uitvoering in 2019;
3. In afwijking op de nota activabeleid 5 lopende investeringsprojecten uit de
periode 2015
t/m 2016 ad € 175.884 nog één jaar beschikbaar te houden voor de afronding.

10

De toegankelijkheid van stembureaus in Voorschoten Z/19/029449
Besluit
1. De raad met bijgevoegde informatiebrief te informeren over de
toegankelijkheid van stembureaus in Voorschoten.

Vastgesteld 12 maart 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

