besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 26 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 besluitenlijst van 19 maart 2019 vast te stellen.

3

Ondertekening intentieverklaring schooldakrevolutie door wethouders
Lamers Z/19/30374/126541
Besluit
- Aan te sluiten bij het regionale initiatief van de stichting Schooldakrevolutie.
- Wethouder Lamers te mandateren namens het college de intentieverklaring
Schooldakrevolutie op 27 maart a.s. te ondertekenen.

4

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over verzakkende panden
Z/19/029701/126059
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door D66 d.d. 24
februari 2019 met betrekking tot Verzakkende panden vast te stellen.

5

Integraal Waterketenplan Z/19/028290/124259
Besluit
1. Kennis te nemen van het Integraal WaterKeten plan (IWKp) 2019-2023 als
opvolger van het vGRP 2014-2018, bestaande uit een beleidsmodule,
maatregelenmodule en financiële module Gemeente Voorschoten;
2. Het IWKp 2019-2023 ter vaststelling aan de raad voor te leggen;
3. De raad voor te stellen de financiële gevolgen van het vastgestelde IWKp
2019-2023 te verwerken in de begroting 2019 conform bijgevoegde
begrotingswijziging. De extra exploitatielasten van € 15.573 te dekken uit de
egalisatievoorziening riolering;
4. De raad verzoeken een aanvullend krediet van € 47.000 voor watertaken in
2019 beschikbaar te stellen;
5. De structurele financiële effecten van het IWKp te verwerken in de
begroting 2020-2023 en dit te betrekken bij de bepaling van de hoogte van de
rioolheffing.

6

P&C Cyclus informatiebrief (Z/18/023937/127115)
Besluit
De gemeenteraad met bijgaande brief te informeren over de standpunten van
het college m.b.t. de inrichting van de P&C cyclus n.a.v. de behandeling van
dit onderwerp in de commissie P&C.

7

Aanpassingen beleidsregels bijzondere bijstand en terugvordering,
invordering en verhaal VS (Z/19/29888/ 124348- Z/19/29886
125221)
Besluit
1. De beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Voorschoten 2019-2
vast te stellen.
2. De beleidsregels Terug-, invordering en verhaal Participatiewet, IOAW en
IOAZ gemeente Voorschoten 2019 vast te stellen.

Vastgesteld 1 april 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

