besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 9 april 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 1 april 2019 vast te stellen.

3

Schriftelijke vragen van het CDA inzake subsidiebeleid irt BWO
(Z/19/030207/126931)
Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door CDA d.d. 13
maart 2019 met betrekking tot Subsidiebeleid vast te stellen.

4

Beantwoording brief PGV inzake gebruiksmogelijkheden Frans
Halsplantsoen 10 (Z/18/026392/127645)
Besluit
1. Het informatieverzoek van de Protestantse Gemeente Voorschoten met
bijgaande brief te beantwoorden. (zie bijlage 1)
2. In principe medewerking te verlenen aan een beperkte verruiming van de
geldende bestemming zoals verwoord in de brief.

5

De gewijzigde wetgeving m.b.t. Btw en sport (Z/19/029091/ 125743)
Besluit
1. Niet mee te gaan met de gekozen fiscale richting door Sportfondsen
Voorschoten B.V. en voorgestelde wijziging van de contractafspraken en
bijgevoegde brief hierover te verzenden aan Sportfondsen Voorschoten B.V.
(bijlage 4).
2. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door CDA d.d. 22
maart 2019, met betrekking tot de regeling SPUK en tarieven sport (bijlage 5,
Z/19/29091/127184), vast te stellen.

6

Subsidiebeleid
Besluit
1. De maatschappelijke effecten vast te stellen en in combinatie met de eerder
vastgestelde kaders en als uitgangspunt te gebruiken bij de externe
communicatie
2.
2.1. Het totale structurele budget van € 1.626.520 als volgt te bestemmen
2.1.1. voor wettelijke taken en daaruit voortvloeiende taken voor de brede
welzijnsorganisatie € 1.200.000, voor bibliotheekwerk € 319.685 en voor
diverse wettelijke taken € 49.806

2.1.2. voor overige taken voor welzijn overig € 30.809, voor cultuur overig €
19.528 en voor sport € 6.692
2.1.3. budget voor incidentele subsidie € 0
2.2. Onder voorbehoud van een akkoord van de Raad op het subsidieplan
structureel aanvullende gelden ad € 34.410 in te zetten voor subsidies, deze
gelden op basis van de historische verdeling te verdelen over de posten
welzijn overig (€ 18.354,16) cultuur overig (€ 11.957,82) en sport (€
4.098,02), en deze wijzigingen op te nemen in begrotingswijziging die bij de
vaststelling van het subsidieplan wordt gevoegd.
3. De gelden te benoemen die worden ingezet voor subsidie die administratief
geen onderdeel uitmaken van het subsidiebudget.
4. Onder voorbehoud van een akkoord van de Raad op het subsidieplan bij de
resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 voor te stellen een budget van
in totaal € 200.000 te bestemmen voor subsidies voor niet-wettelijke taken en
dit budget in drie jaar uit te putten (2020-2022).
5. Een fonds te vormen bestaande uit structurele en incidentele middelen voor
de niet wettelijke taken.
6. De raad te via een infobrief informeren over de maatschappelijke agenda en
de daarvoor beschikbare financiën.
7

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling BSGR ( Z/19/028229)
Besluit
1. In te stemmen met de toetreding van de gemeente Leiderdorp tot de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland per 1 januari 2020, onder voorbehoud
van toestemming van de
raad;
2. In te stemmen met de gewijzigde regeling Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2020 en deze vast te stellen, onder
voorbehoud
van toestemming van de raad;
3. De raad voor te stellen om toestemming te verlenen voor het genoemde
onder beslispunt 1 en 2.

8

Vervangingsbesluit digitalisering archiefbeheer Z/19/028686
Besluit
1. Een vervangingsbesluit te nemen, dat inhoudt dat met ingang van 01-052019 in beginsel alle papieren ingekomen, uitgaande en intern opgemaakte
archiefstukken die in het document management systeem Decos-JOIN worden
geregistreerd, worden vervangen door digitale reproducties.
2. Het Handboek vervanging vast te stellen.
3. De gemeentearchivaris te mandateren om in de toekomst wijzigingen aan te
brengen in het Handboek vervanging, voor zover die geen nieuw
vervangingsbesluit vergen.

9

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over jeugdhulp
(Z/19/030278/127245)
Besluit
De vragen van het CDA van 20 maart jl. over jeugdhulp conform bijgaande
bijlage te beantwoorden.

10

Brouwerlaan 4 en 5 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Z/4821/125573
Besluit
1. Brouwerlaan 4 en 5 als gemeentelijk monument aan te wijzen;

2. De zakelijk gerechtigde en de hypotheekhouders hiervan schriftelijk op de
hoogte te stellen.
11

Juliana van Stolberglaan 18-20 aan te wijzen als gemeentelijk
monument. Z/18/24587/126195
Besluit
1. Juliana van Stolberglaan 18-20 als gemeentelijk monument aan te wijzen;
2. De zakelijk gerechtigde en de hypotheekhouders hiervan schriftelijk op de
hoogte te stellen.

12

Veurseweg 26-28 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Z/16/3949/126306
Besluit
1. Veurseweg 26-28 als gemeentelijk monument aan te wijzen;
2. De zakelijk gerechtigde en de hypotheekhouders hiervan schriftelijk op de
hoogte te stellen.

13

Veurseweg 348 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Z 26272/5796
Besluit
1. Veurseweg 348 als gemeentelijk monument aan te wijzen;
2. De zakelijk gerechtigde en de hypotheekhouders hiervan schriftelijk op de
hoogte te stellen.

Vastgesteld 16 april 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

