besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 11 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 3 juni 2019 vast te stellen

3

Benoeming van twee commissieleden van de commissie
bezwaarschriften gemeente Voorschoten Z/17/009074
Besluit
1. Betrokkenen te benoemen als lid van de commissie bezwaarschriften
gemeente Voorschoten te benoemen voor een termijn van vier jaar.
2. De twee vertrekkende leden te ontslaan als voorzitter en lid van de
commissie bezwaarschriften gemeente Voorschoten.
3. De raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

4

Bijenteelt op golfbaan Z/19/31581/13841
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen (nr. 104) van D66 over
bijenteelt op de golfbaan vast te stellen.

5

Stand van zaken samenwerking Leidse regio
Besluit
Akkoord met verzending van de brieven.

6

Voorjaarsnota 2019 Z/19/031396
Besluit
1. De voorjaarsnota 2019 en de projectenrapportage vast te stellen;
2. de raad voor te stellen de bij de voorjaarsnota 2019 behorende
begrotingswijziging vast te stellen;
3. ten gevolge van de verhoging van de afvalstoffenbelasting in de
voorjaarsnota de raad voor te stellen een bedrag van € 70.000 te onttrekken
uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
4. De raad voor te stellen een bedrag van € 30.000 (inclusief dekking uit de
reserve sociaal domein) voor preventieve begeleiding van vluchtelingen binnen
programma 6 over te hevelen van taakveld 6.71 naar taakveld 6.5;
5. het raadsvoorstel, raadsbesluit en de voorjaarsnota 2019 in handen te
stellen van de griffie ten behoeve van verdere afhandeling;
6. de portefeuillehouder financiën te machtigen tot het doen van
tekstwijzigingen en kleine wijzigingen in cijfers.

7

Informatiebrief (haalbaarheids)onderzoek naar het (uitbreidings)plan
van de bibliotheek i.c.m. een filmtheater. Z/19/032121/ 129060
Besluit
1. De raad met de bijgevoegde informatiebrief een toelichting en inzicht te
geven op de haalbaarheid van het (uitbreidings)plan van de bibliotheek in
combinatie met een filmtheater.

8

Het sluiten van de weekmarkt op 14 juni 2019 om 15.00 uur in
verband met het evenement Beats en Bites Voorschoten.
Z/19/032360
Besluit
1. Het besluit sluitingstijdstip van de reguliere weekmarkt op vrijdag 14 juni
2019 om 15.00 uur vast te stellen.
2. De standplaatshouders op de markt door middel van bijgevoegde brief op
de hoogte stellen van het genomen besluit.

9

Beantwoording schriftelijke vragen wijkaanpak Noord Hofland (Z
/18/025691)
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Voorschoten Lokaal
d.d. donderdag 23 mei 2019 met betrekking tot vragen n.a.v. informatiebrief
025 resultaten wijkaanpak Noord Hofland vast te stellen.

10

Beantwoording schriftelijke vragen Voorschoten-Lokaal iz Jeugd en
Jongerenwerk / teerveldje (Z/19/32466/ 138675)
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Voorschoten Lokaal
d.d. 24 mei 2019 met betrekking tot Jeugd en jongerenwerk/teerveldje vast te
stellen.

Vastgesteld 18 juni 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

