besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 14 mei 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 7 mei 2019 vast te stellen.

3

resultaten wijkaanpak Noord Hofland Z/18/25691/5805
Besluit
De raad te informeren over de resultaten van de wijkaanpak Noord-Hofland
met in concept bijgevoegde informatiebrief.

4

Zienswijze begroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2020
(Z/19/031341)
Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde programmabegroting 2020 VRHM en de
meerjarenraming 2021-2023 en daarbij de volgende punten, overeenkomstig
bijgevoegde zienswijze in te brengen:
a. Waardering voor de zorgvuldigheid van het proces rondom discussie over
indexeringspercentage.
b. Verzoek om meer inzichtelijk te maken wat de opbrengst is van de digitale
transformatie.
c. Het nieuwe regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 moet gerealiseerd
worden binnen de huidige begroting en ramingen.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 VRHM.

5

Zienswijze concept begroting 2020 Holland Rijnland (Z/19/031107)
Besluit
1. De raad te adviseren bijgaande zienswijzebrief te verzenden n.a.v. de
begroting 2019 Holland Rijnland;
2. bijgaande adviesnota in handen te stellen van de griffier voor verdere
behandeling.

6

Subsidiebeleid
Besluit
De raad voor te stellen:
- De Maatschappelijke agenda Voorschoten vast te stellen.
- Het Subsidieplan Voorschoten 2020- 2023 vast te stellen.
- De Algemene subsidieverordening Voorschoten 2019 vast te stellen.

7

Verwerving Jeugdbescherming, Jeugdreclassering,
Crisisinterventieteam en Expertiseteam VS (Z/19/ 030914/ 133667)
Besluit:
1.
Het Inkoopbureau H10 opdracht te geven tot het inkopen van de
wettelijke taken en preventieve jeugdbescherming, Crisis Interventieteam en
Expertiseteam Complexe Zorg voor de periode 2020-2024;
2.
De memo ‘Inhoudelijk kader wettelijke en niet-wettelijke taken’ vast te
stellen en hiermee opdracht te geven:
a.
De wettelijke taken en preventieve jeugdbescherming in te kopen via
een open huis inkoopsysteem met een contractduur van 4 jaar met de
mogelijkheid tot 2 keer 2 jaar verlenging;
b.
CIT en Expertiseteam in te kopen via een licht regime Europese
aanbesteding, ieder met een contractduur van 2 jaar met de mogelijkheid van
2 keer 1 jaar verlenging. Daarmee wordt de ontwikkelopdracht, zoals
beschreven in paragraaf 5.2.1 en 5.2.2 van het document ‘Verwerven van
Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Crisis Interventieteam en
Expertiseteam Complexe Zorg 2020-2024’ vastgelegd.
c.
De werkwijze ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien’ onderdeel te
laten zijn van de inkoopdocumenten en op te nemen in de raamovereenkomst
van de wettelijke taken en preventieve jeugdbeschermingstaken.
3.
Het Inkoopbureau H10 opdracht te geven in de inkoopvoorwaarden te
laten opnemen dat:
De gemeente Voorschoten de genoemde wettelijke taken en preventieve
jeugdbescherming en tegenhangers van het Crisis Interventieteam
Haaglanden en Expertiseteam Complexe Zorg Haaglanden mogelijk binnen de
(verlengings)contracttermijnen wil laten afsluiten via contracten met deze
Gecertificeerde Instellingen (en betreffende instellingen) van de Holland
Rijnland gemeenten en/of Leidse regio gemeenten.
Het vastgestelde beleid daarbij, zo veel als mogelijk is, wordt meegenomen.

8

Zienswijze begroting 2020 WODV (Z/19/031084)
Besluit
De raad voor te stellen op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke
regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) een zienswijze op de
ontwerpbegroting 2020 in te dienen

Vastgesteld 21 mei 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

