besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 3 september 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 besluitenlijsten van 23 juli en 27 augustus 2019 vast te stellen.

3

Kinderboerderij Voorschoten (Z/19/33900/ 145679)
Besluit
De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de laatste stand van
zaken rondom de kinderboerderij Voorschoten.

4

Promotie Voorschoten Z-26954-5809
Besluit
1. Een lokale werkgroep met deelname vanuit centrumondernemers, Kasteel
Duivenvoorde, Museum Voorschoten, Vlietland en de Marketing stichting te
formeren die ambassadeur is van de identiteit van Voorschoten en daarnaast
een werkwijze opstelt voor het versterken en uitdragen van de identiteit en
voor de afstemming van evenementen en promotionele activiteiten.
2. Een toeristisch informatiepunt in het Museum Voorschoten te realiseren als
experiment voor een bepaalde periode met evaluatie momenten en
hieromtrent een convenant met het museum te sluiten waarin nadere
afspraken staan.
3. Hiervoor € 20.000,- beschikbaar te stellen uit de jaarlijkse bijdrage van €
45.000,- aan de marketing stichting voor de promotie van Voorschoten.

5

Stand van zaken Fairtrade gemeente Voorschoten Z/19/034349
Besluit
De raadsinformatiebrief ‘Fairtrade gemeente Voorschoten’ vast te stellen.

6

Informatiebrief Onderzoek legestarieven omgevingsvergunningen
Wabo Z/19/033204
Besluit
1. De Raad middels bijgevoegde informatiebrief te informeren over de het
uitgevoerde
onderzoek naar de leges omgevingsvergunningen en het voorgenomen besluit
om de huidige legessystematiek voor bouwactiviteiten zoals vermeld in artikel
2.3.1 van de Tarieventabel legesverordening 2019 per 1 januari 2020 te
vervangen door een lineair legestarief van 5,2 %van de bouwkosten.
2. Een onderzoek te laten uitvoeren naar de efficiency van de afhandeling van
de

vergunningaanvragen.
7

Regionale agenda Holland Rijnland (Z/19/031107)
Besluit
1. De raad te adviseren bijgaande zienswijzebrief te verzenden n.a.v. de
Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023;
2. bijgaande adviesnota in handen te stellen van de griffier voor verdere
behandeling.

8

Wob-verzoek en verzoek tot opheffing geheimhouding Z/19/033013
Besluit
1. Het verzoek om (gedeeltelijke) opheffing van de geheimhouding af te
wijzen;
2. Het verzoek om openbaarmaking van informatie betreffende het gevraagde
bij de vragen 1, 4 en 10 af te wijzen;
3a. Het verzoek om openbaarmaking van de bij de vragen 2, 3 en 5 t/m 9
verzochte informatie, voor zover reeds openbaar, af te wijzen
3b. Het verzoek om openbaarmaking van de bij de vragen 2, 3 en 5 t/m 9
verzochte informatie, voor zover niet reeds openbaar, in te willigen, onder
toepassing van de wettelijke weigeringsgronden van de Wob.

9

Uitbesteding gemeentelijke taken Wet verplichte ggz (Z/19/034254/)
Besluit
1. De gemeentelijke taken van de Wet verplichte ggz (Wvggz), te weten: het
melden, het
uitvoeren van een verkennend onderzoek, het aanvragen van een
zorgmachtiging, het
terugkoppelen aan melder, het horen en aanvullend hierop het geven van een
advies in
2020 te beleggen bij de RDOG (sector Maatschappelijke zorg en Veilig Thuis)
2. De raad te informeren over de voorgenomen bestemming van het
rijksbudget voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz

10

Informatiebrief Beheer Tractie en Schoon
Besluit
De informatiebrief over Beheer Tractie en Schoon vast te stellen.

11

Actieplan Huisvesting Vergunninghouders 2019 /19/028521/151242
Besluit
1. In te stemmen met bijgevoegde Actieplan Huisvesting Vergunninghouders
2019
2. In te stemmen met het toezenden van het Actieplan Huisvesting
Vergunninghouders 2019 middels bijgevoegde brief aan het college van
gedeputeerde staten van Zuid- Holland

12

Uitwerking beleid inkoop jeugdhulp Haaglanden 2020-2024 VS
(Z/18/24405/ 146988)
Besluit
De informatiebrief over de inkoop jeugd 2020-2024 vast te stellen.

13

Bomenkap in recreatiegebied Vlietland Z/19/034453/150297
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de fractie van de
VVD d.d. dinsdag 6 augustus 2019 met betrekking tot Bomenkap in
recreatiegebied Vlietland vast te stellen.

14

Nieuwe variant voor Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Voorschoten
Centrum Z/19/034769
Besluit
Het college besluit in te stemmen met het niet opnieuw verkrijgen van het
Keurmerk Veilig Ondernemen en daarvoor in de plaats in te stemmen met het,
samen met het CVO, oprichten van een Werkgroep Veilig Ondernemen
Voorschoten Centrum.

15

Start nieuwe OV concessie Haaglanden Streek Z/19/034915/151352
Besluit
De raad te informeren over de start van de nieuwe OV concessie Haaglanden
Streek per 25 augustus 2019.

Vastgesteld 10 september 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

