besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 7 mei 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 23 april 2019 vast te stellen
3

Stand van zaken Routekaart/Samenwerking Leidse regio
Besluit
De raad te informeren over de stand van zaken Routekaart/samenwerking
Leidse Regio

4

Zienswijze begroting 2020 GR Inkoopbureau H10 (Z/19/030911131609)
Besluit
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10.
2. De raad voor te stellen over de concept begroting 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 een zienswijze naar voren te
brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling H10, zoals
verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

5

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over bereikbaarheid en
Talking Traffic Z/19/030815/133425
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door D66 d.d. 2 april
2019 met betrekking tot bereikbaarheid en Talking Traffic vast te stellen.

6

Marap W&I VS 2018 (Z/19/31419/ 132642)
Besluit
1. Kennis te nemen van de managementrapportage Werk en Inkomen 2018
2. De raad te informeren over de managementrapportage Werk en Inkomen
2018 via bijgevoegde informatiebrief

7

wijziging rioolheffing. Z/18/017239/125863
Besluit
1. De raad voor te stellen om het besluit van 15 februari 2018 om de
rioolheffing te heffen van eigenaren in te trekken en te besluiten dat de
gebruikers belastingplichtig zijn.

2.De raad voor te stellen om de bijgevoegde begrotingswijziging vast te
stellen.
8

VVE beleid (Z/19/31426/ 132969)
Besluit
1. De raad voor te stellen de Beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) 2019-2021 vast te stellen, conform het bijgevoegde concept
raadsvoorstel en -besluit.
2. Het veld (onderwijs, consultatiebureau, bibliotheek en peuteropvang) te
betrekken bij de verdere uitwerking van het beleid voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie.
3. Het onderwijsachterstandenbeleid verder door te ontwikkelen met de
partners.

9

Zienswijze begroting BSGR Z/19/030599
Besluit
1. De raad voor te stellen een zienswijze over de begrotingswijzigingen 2019
en de begroting 2020-2023 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
(BSGR) naar voren te brengen;
2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit in handen te stellen van de griffie voor
verdere behandeling.

10

Informatiebrief Vragen over de planning en realisatie van
woningbouw in Starrenburg III
Besluit
parafenbesluit 1 mei 2019

11

Bestuurlijke reactie op voorstel begrenzing kernzones en bufferzone
Limes Werelderfgoednominatie en informatiebrief gemeenteraad.
Z/19/30637/128049
Besluit
1. In te stemmen met het opnemen van de kern- en bufferzone in het
Werelderfgoednominatiedossier, zoals wordt voorgesteld in de brief van de
Limessamenwerking d.d. 21 maart 2019;
2. De brief met bestuurlijke reactie op de conceptbegrenzing van de kern- en
bufferzone te versturen aan de Limessamenwerking;
3. De raad informeren door middel van bijgevoegde informatiebrief.

12

Zienswijze RDOG HM Begroting 2020 (Z/19/031168)
Besluit
De raad voor te stellen om bijgevoegde brief te verzenden, waarin de
zienswijze is geformuleerd op de Programmabegroting 2020 RDOG Hollands
Midden.

13

Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst ACT met
partnerorganisaties in het sociaal domein (Z/17/006535/ 130590/2)
Besluit
Opnieuw een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de
partnerorganisaties Stichting Jeugdformaat en Stichting MEE, ten behoeve van
de inzet van medewerkers ACT (adviseren, coördineren, transformeren)
binnen het sociale netwerkteam van de gemeente Voorschoten voor de jaren
2019 en 2020.

14

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 20212023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst WestHolland Z/19/31191/13250
Besluit
Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van
de Omgevingsdienst West-Holland.

15

Huisvestingverordening Voorschoten 2019 Z/19/31456/5803
Besluit
De raad voor te stellen de Huisvestingsverordening Voorschoten 2019 vast te
stellen

16

Vaststelling Bestemmingsplan Leidseweg 120-122
Z/19/28304/132814
Besluit
De raad voor te stellen:
a. De reactienota zienswijzen, conform bijlage 1, vast te stellen;
b. het bestemmingsplan Leidseweg 120-122 met de digitale planidentificatie
NL.IMRO.0626.2018Leidseweg12012-BP30 gewijzigd vast te stellen;
c. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om
ondergeschikte en/of redactionele wijzigingen in het bestemmingsplan aan te
brengen.
d. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten om voor het
plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.
2. Het in ontwerp bijgevoegde raadsvoorstel en –besluit in handen te stellen
van de griffier voor verdere behandeling door de gemeenteraad.

Vastgesteld 14 mei 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

