besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 9 juli 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

besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 2 juli 2019 vast te stellen.

3

Actieplan jeugdhulp VS (Z/19/032963/ 141388)
Besluit
1. Het bijgevoegde actieplan jeugdhulp Voorschoten 2019-2021 vast te
stellen.
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over het actieplan jeugdhulp
Voorschoten 2019-2021 vast te stellen.

4

Aanpassing legestarieven Wabo 2020 (Z/19/033204/142215)
Besluit
1. De Raad voor te stellen de huidige legessystematiek voor bouwactiviteiten
zoals vermeld in artikel 2.3.1 van de Tarieventabel legesverordening 2019 te
vervangen door een lineair legestarief van 5,2 % van de bouwkosten.
2. De Raad voor te stellen om een egalisatiereserve te vormen schommelingen
in de opbrengsten Wabo-leges in de komende jaren op te kunnen vangen.
3. Het bovenstaande te verwerken in het Raadsvoorstel legesverordening
Voorschoten 2020.
4. Besluit bespreken met de RKC.

5

Notitie Dienstverlening Voorschoten 2019-2022 (Z/19/32580)
Besluit
1) Het college stelt de notitie dienstverlening vast
2) Het college stemt in met de verzending van een samenvatting van de
notitie aan de raad in de vorm van een informatiebrief.

6

Plan van aanpak herstel verstoorde balans tussen de horeca en wonen
in de Voorstraat (Z/19/029310/139957)
Besluit
De raad voor te stellen, het advies van de Taskforce Dorpscentrum voor het
herstellen van de balans tussen wonen, werken en recreëren in de Voorstraat,
over te nemen met onderstaande gewijzigde punten.
1. De openingstijden voor de horeca als pilot voor een jaar in de basis gelijk te
trekken met de tijden in Leiden; betekenend dat er van zondag t/m donderdag
na 01:00 uur geen gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze

dagen om 00:00 uur) en dat er op vrijdag en zaterdag na 02:00 uur geen
gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze dagen om 01:30
uur).
2. Eerst een parkeeronderzoek voor het gehele centrum uit te voeren en op
basis van de resultaten bekijken of een vorm van vergund parkeren gewenst is
om in te voeren.
3. Het vaststellen van een hoger onderhoudsniveau voor de Voorstraat geen
onderdeel uit te laten maken van het nu te nemen besluit. Indien hiervoor
aanvullende middelen nodig zijn, dit besluit te betrekken bij de integrale
afweging in de kadernota 2021.
7

Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018 VS (
Z/17/009279/142268)
Besluit
1. Op basis van de programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018
en de door de VNG opgestelde minimale acties Omgevingswet het
Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020 te herijken;
2. De raad via bijgevoegde informatiebrief met bijlage te informeren over de
lessen die getrokken kunnen worden vanuit de evaluatie en de herijking van
het programmaplan

8

Wijziging Doorstartnotitie milieubeleidsplan (Z/19/30873/129407)
Besluit
1. De gewijzigde Doorstartnotitie milieubeleidsplan vast te stellen.
2. Het gewijzigde raadsvoorstel Doorstartnotitie milieubeleidsplan vast te
stellen.

9

Meicirculaire VS (Z/19/032489/140731)
Besluit
akkoord met aangepaste informatie brief.

10

rapport Berenschot
Besluit
1. kennis te nemen van het rapport van Berenschot en de aanbevelingen en de
conclusies nader uit te werken.
2. de raad via de bijgevoegde informatiebrief te informeren.
3. de medewerkers door de directeur te laten informeren via bijgevoegd
bericht.
4. alle betrokkenen (lees partners) te informeren.

11

Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie met betrekking
tot de informatiebrief 034 Haalbaarheidsonderzoek bibliotheek filmzaal (Z/19/032121/142782)
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA (d.d. 23 juni 2019)
met betrekking tot Informatiebrief 034 haalbaarheidsonderzoek bibliotheek filmtheater vast te stellen.

Vastgesteld 16 juli 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

