besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 18 juni 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 11 juni 2019 wordt vastgesteld.

3

Afwikkeling afwijzing verzoek om voorschotverlening van Deltaplein
Ontwikkeling B.V. Z/4054/5807
Besluit
1. Het verzoek om een voorschotverlening van Deltaplein Ontwikkeling B.V.
van 10 mei jl.af te wijzen;
2. Deltaplein Ontwikkeling B.V. hiervan op de hoogte te stellen met
bijgevoegde brief (bijl.1).

4

Beantwoording artikel 39 RvO vragen van ONS Voorschoten over
realisering Starrenburg III (nr. 107). Z/17/011307/ 139629
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen van ONS Voorschoten op 16 mei
2019 over realisering Starrenburg III vast te stellen.

5

kadernota 2020 Z 028617/138126
Besluit
•

De raad voor te stellen in te stemmen met de inhoud van de Kadernota
2020 en kadernota 2020 vast te stellen als uitgangspunt voor de begroting
2020;

•

De raad voor te stellen het niet sluitende meerjarenbeeld van de
kadernota te dekken door te prioriteren in de volgende
dekkingsmogelijkheden en dit in het zomerreces uit te werken;
1. Het schrappen/anders prioriteren van nieuw en/of bestaand beleid;
2. Nader te onderzoeken n.a.v. de geactualiseerde begrotingsscan of er
nog mogelijke kostenbesparingen te behalen zijn;
• Bestuur en algemene ondersteuning
• Ruimtelijke ordening
• Openbaar groen en (openlucht)recreatie
• Jeugd
3. Het afschrijven van niet af te stoten activa naar een restwaarde in
plaats van naar € 0;
4. Het verhogen van lokale belastingen (m.u.v. OZB);
5. Overige door de gemeenteraad aangedragen beleidsaanpassingen.

•

De raad voor te stellen het college op te dragen langs de door de
gemeenteraad gestelde prioriteringen uitvoering te geven aan de in de
kadernota weergegeven beleidsvoornemens en daarmee te komen tot een
reëel en structureel sluitende begroting 2020;

•

In te stemmen met de volgende dekkingsvoorstellen en dit voor te leggen
aan de gemeenteraad;
1. De rijksbelasting op het restafval van € 70.000 vanaf 2020 te dekken
door een verhoging van de opbrengst afvalstoffenheffing met €
70.000;
2. Het nadelig saldo voor jeugdzorg als volgt te dekken;
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3. Het nadelige saldo ten gevolge van de paspoort-/rijbewijsdip te dekken
door de bijdrage aan de WODV met hetzelfde bedrag te verlagen;
4. Het beheerplan vastgoed en de daaruit voortvloeiende kosten voor
overige vastgoedonderhoud als pm. op te nemen in afwachting van de
uitkomsten van het grootschalige onderzoek naar vastgoed in de
gemeente;
5. Ter dekking van de loon- en prijs ontwikkelingen in de kadernota 2020
van de griffie, de gemeenteraad, het college en het personeel in de
WODV de structurele indexatieposten voor 2019 van € 91.194
(restant) en voor 2020 € 133.259 en de stelpost dekking salarislasten
van structureel € 475.000 in te zetten;
6. Ter dekking van de kosten van de uitvoeringsmaatregelen
Beeldkwaliteitsplan Centrum een bedrag van € 50.000 te onttrekken
uit de concernreserve in 2020;
7. Ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de uitbreiding van de
fietsenstalling op station de Vink en bedrag van € 46.000 te onttrekken
uit de concernreserve in 2020;
8. Ter dekking van de vorming van een onderhoudsvoorziening voor het
zwembad een bedrag van € 1.000.000 te onttrekken uit de
concernreserve in 2020;
9. Ter dekking van de kosten voor het opstellen van een gebiedsprofiel
een bedrag van € 5.000 te onttrekken uit de concernreserve in 2020;
10. Ter dekking van de kosten voor het faciliteren van duurzame
initiatieven en de verduurzaming van Dobbewijk een bedrag van €
35.000 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid in 2020;
11. Ter dekking van de storting in de voorziening openbare verlichting ten
behoeve van de verlichting in de Voorstraat een bedrag van € 100.000
te onttrekken uit concernreserve in 2020;
12. In het licht van de beperkte ruimte binnen de begroting en de
aankomende herverdeling van het gemeentefonds af te zien om in dit

stadium de gemeenteraad een voorstel te doen om te komen tot
stabielere raming van het gemeentefonds;
13. In te stemmen met investeringsplanning zoals voorligt in de
kadernota.
14. De wethouder Financiën tekstmandaat te geven voor het doen van
kleine aanpassingen in de stukken.

Vastgesteld 25 juni 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

