besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 23 april 2019
Aanwezig:

N. Mol, loco-burgemeester/voorzitter; M. Lamers, wethouder; M. Cramwinckel,
wethouder; A. R. de Graaf, gemeentesecretaris.

Afwezig:

burgemeester mw. P.J. Bouvy-Koene.
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Opening

2

Jaarrekening Voorschoten 2018 Z/19/028395
Besluit
1. De gemeenteraad met betrekking tot de jaarrekening 2018 het volgende ter
besluitvorming voor te leggen;
De jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 1.895.070 vast te
stellen;
Ten laste van het resultaat 2018 van € 1.895.070 een bedrag van € 40.000
over te hevelen naar 2019 voor de Valkeweg bruggen;
Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van
€ 714.989 over te hevelen naar 2019 voor:
Capaciteit financiële vraagstukken (€ 48.612)
Wandelpaden Duivenvoordecorridor (€ 514.653)
Kwaliteitsimpuls centrum (€ 93.345)
Zwembad (€ 27.084)
Vennootschapsbelasting (€ 31.295)
Het resterende resultaat na de beslispunten 3 en 4 van € 1.855.070 als
volgt te bestemmen;
Afdelingshoofd
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Het nadelige resultaat van de rekenkamercommissie van € 7.262 te dekken
door een onttrekking uit de reserve rekenkamercommissie;
Een bedrag van € 300.000 te bestemmen voor ‘een zelfstandig voorschoten
in de Leidse regio’ en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2019;
Een bedrag van € 864.739 toe te voegen aan de reserve kapitaallasten en
de jaarlijkse afschrijvingslasten van Buurthuis Vlietwijk hieruit te dekken door
een jaarlijkse onttrekking;
Een bedrag van € 263.812 te bestemmen om de effecten van de te
verwachten stijging van de bedrijfsvoeringskosten van de WODV in 2019 op te
vangen en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2019;
Een bedrag van € 200.000 te bestemmen voor de ‘Maatschappelijke
agenda’ en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2019;
Het resterende saldo na bestemmingen van € 233.781 aan de
concernreserve toe te voegen;

De kredieten, zoals opgenomen in bijlage 3 van de jaarstukken, ter hoogte
van € 1.394.427 af te sluiten en de effecten van de vrijval te verwerken in de
begroting 2019;
de restantkredieten ad € 3.538.221 naar 2019 inclusief dekking, voor zover
van toepassing, over te hevelen voor investeringen zoals opgenomen in bijlage
3 van de jaarstukken;
Met betrekking tot de evaluatie van de reserves en voorzieningen het
volgende vast te stellen:
Het saldo van de reserve BUIG ultimo 2018 van 1.446.000 toe te voegen
aan de egalisatiereserve sociaal domein;
het plafond van de egalisatiereserve sociaal domein ten behoeve van de
toevoeging van € 1.446.000 los te laten;
De reserve BUIG op te heffen per 1-1-2019;
De bestemmingsreserve Vlietwijk Keel op te heffen per 1-1-2019;
Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie
Duivenvoordecorridor;
Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te
bekrachtigen voor de bijlagen ‘Toelichting op de grondexploitatie
Duivenvoordecorridor’, ‘Risicoanalyse’, ‘Samenvatting en verschillenanalyse’
en ‘Kredietoverzicht DVC 2019-2022’ welke ter inzage liggen bij de griffie;
De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2019 op
€1.248.000 negatief;
Het krediet vast te stellen conform de in bijlage opgenomen tabel
“kredietoverzicht Duivenvoordecorridor 2019-2022”.
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De op de vaststelling van de jaarstukken 2018 betrekking hebbende
begrotingswijziging voor 2019 vast te stellen inclusief de actualisatie van de
grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2019-2022;
3

Openbare besluitenlijst
Besluit
de besluitenlijst van 16 april 2019 vast te stellen.
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Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020 VS
Besluit
1. Het Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020 vast te stellen;
2. De WODV te verzoeken om het programmaplan 2019-2020 uit te voeren,
middels bijgaande opdrachtbrief;
3. Het totaal benodigde bedrag voor de uitvoering van het Programmaplan
(bijdrage Hart van Holland, advieskosten/ondersteuning en capaciteit WODV)
van € 556.843 ten laste te brengen van de voorziening invoering
Omgevingswet;
4. De raad te informeren over het Programmaplan invoering Omgevingswet
2019-2020 via bijgevoegde informatiebrief.
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Leidseweg noord Z/19/28599/119758
Besluit
1. Het Voorlopig Ontwerp Leidseweg noord deel zuid vast te stellen, met als
uitgangspunten:
a) Realisatie van een gescheiden rioolstelsel;
b) De herinrichting naar de 30-km-zone betreft het deel na de Voorschoterweg
en tot en met de kruising met de Piet Heynlaan;
c) Groeninrichting draagt bij aan de historisch laanstructuur van de oude
Leidseweg;

2. Onderzoek in te stellen naar optimale geluidsreductie door toepassing van
geluid reducerende klinkers om in aanmerking te komen voor subsidieregeling
geluidssanering Leidseweg Noord;
3. Onderzoek in te stellen naar de toe te passen duurzaamheidsmaatregelen
benoemd in de Ambitieweb-sessie, waarbij kosten leidend zijn.
4. Af te zien van een deel van de raadsopdracht uit 2016, waarin een visie
gevraagd wordt voor de totale Leidseweg noord en de gemeenteraad te
informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief, waarmee de raadsopdracht
wordt afgesloten.
6

Regionaal Risicoprofiel VRHM en kadernota beleidsplan VRHM
Z/19/030540
Besluit
De raad voor te stellen op basis van het Regionaal Risicoprofiel VRHM en de
Kadernota Regionaal Beleidsplan VRHM:
1. in te stemmen met de door het bestuur van de veiligheidsregio voorgestelde
prioriteiten: klimaatadaptatie, energietransitie, continuïteit en cybersecurity.
2. extra aandacht te vragen voor:
a. cybersecurity als eigenstandig risicothema.
b. preventie; het voorkomen van incidenten.
c. de voorbereiding op 'nieuwe crises', met focus op nieuwe partners en
samenwerkingsketens.
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Beantwoording ingekomen brieven n.a.v. zorgen rondom BWO en
afdoen toezegging cie M&S d.d. 21 maart 2019
Besluit
1. De ingekomen brief van medewerkers CJG conform bijgaande reactie te
beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
2. De ingekomen brief van de managers van Kwadraad, MEE, Stichting Jeugden Jongerenwerk, Curium en Cardea conform bijgaande reactie te
beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
3. De toezeggingen die zijn gedaan n.a.v. het inspreken in de commissie Mens
& Samenleving op 21 maart 2019 te voorzien van een reactie en af te doen
conform bijgaande memo aan de commissie.
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Beantwoording schriftelijke vragen schuldhulpverlening
(Z/19/31054/ 130495)
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door CDA d.d. 8 april
2019 met betrekking tot Schuldhulpverlening vast te stellen.
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Inkoop en implementatie jeugd 2020-2024 VS (Z/18/24405/ 130939)
Besluit
De informatiebrief over de inkoopperiode jeugd 2020-2024 vast te stellen.
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Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie
2018 VS Z/19/031157/131451
Besluit

1. Bijgaande Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige
Topografie 2018 vast te stellen.
2. Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie te verzoeken
verbetermaatregelen uit te werken.
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Informatieveiligheid: ENSIA Collegeverklaring en verbeterplan
Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2018.Z/19/030977
Besluit
1. De collegeverklaring Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2018 vast te
stellen.
2. Het verbeterplan Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2018 vast te
stellen.
3. Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie te verzoeken de in het
verbeterrapport genoemde maatregelen te treffen.

Vastgesteld 7 mei 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

