besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 24 september 2019
Aanwezig:

mw. P.J. Bouvy-Koene, voorzitter; M. Lamers, wethouder; M. Cramwinckel,
wethouder; A. R. de Graaf, gemeentesecretaris.

Afwezig:

N. Mol, wethouder;

1

Opening

1.1

Begroting (Z/19/035095/154718)
Besluit
1. De raad voor te stellen de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen;
2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit vast te stellen;
3. De raad voor te stellen het begrotingssaldo 2020 van € 782.000 als volgt te
bestemmen;
ter versterking van de reservepositie op het sociaal domein voor een bedrag
van
€ 300.000 te storten in de egalisatiereserve Sociaal Domein.
Ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de
openbare
ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord een bedrag van
€ 382.000 beschikbaar te stellen in 2020;
4. De wethouder Financiën tekstmandaat te verlenen voor het aanbrengen van
de laatste noodzakelijke wijzigingen

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 17 september 2019 vast te stellen

3

Aanwijzen loco secretaris / vervanging gemeentesecretaris (
Z/19/035537 Z/19/1035539)
Besluit
Per 1 oktober 2019 wordt wanneer er noodzaak tot vervanging van de
gemeentesecretaris bestaat de functie van gemeentesecretaris waargenomen
door de heer M. Zwebe, senior adviseur strategie (1e loco-secretaris) die
daartoe wordt aangewezen als onbezoldigd locosecretaris.
2. De aanwijzing als loco-secretaris vervalt, indien het dienstverband van de
heer Zwebe bij de Werkorganisatie Duivenvoorde eindigt en /of zodra het
college een nieuw aanwijzingsbesluit neemt.
3. De aanwijzingen van mevrouw H. Oppatja (1e loco-secretaris) en de heer A.
Oostermeijer (2e loco secretaris) welke bij besluit van 20 maart 2018 werden
gedaan, per 1 oktober 2019 in te trekken

4

Moeder Godskerk (Z/19/35324/154087)
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door VVD d.d. woensdag
11 september 2019 met betrekking tot Moeder Godskerk vast te stellen.

5

Stand van zaken Leidseweg noord deel zuid (Z-035368-VS/153915)
Besluit
De raadsinformatie brief, waarin de raad geïnformeerd wordt over de huidige
stand van zaken en de projectvertraging van het project Leidseweg noord deel
zuid, vast te stellen.

6

Onderzoek Rekenkamercommissie naar financiële kengetallen en
financiële positie VS (Z/19/035508)
Besluit
In te stemmen met de bestuurlijke reactie naar aanleiding van het onderzoek
van de Rekenkamercommissie ‘Quick scan onderzoek naar financiële
indicatoren en financiële positie’

7

Alcoholbeleid gemeentekantoren Z/19/034865
Besluit
de raad te informeren via bijgevoegde informatiebrief.

Vastgesteld 1 oktober 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

