besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 1 oktober 2019
Aanwezig:

1

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

Opening
Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 24 september 2019 vast te stellen

2

Waarneming portefeuille vml. Weth. Mol
Besluit
het college besluit de tijdelijke waarneming van de poho van vml. wethouder
Mol als volgt te verdelen
• Economie en vestigingsklimaat (PB)
• Sociale Zaken (ML)
• Werk en Inkomen (ML)
• Welzijn en wijkbeleid (PB)
• Kunst en Cultuur, bibliotheek (MC)
• Toerisme en recreatie (PB)
• Vrijwilligersbeleid (ML)
• Gezondheidszorg (ML)
• Jeugdzorg (ML)
En de raad via een informatiebrief hierover te informeren.

3

Najaarsnota vs 2019
Besluit
1. De najaarsnota 2019 inclusief projectenrapportage vast te stellen;
2. De raad voor te stellen de op de najaarsnota 2019 betrekking hebbende
wijziging van de programmabegroting 2019 en de wijziging van de
programmabegroting 2020 vast te stellen;
3. De raad voor te stellen ten gevolge van specifieke voorstellen in de
najaarsnota 2019 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
a. Een bedrag van € 345.000 uit de voorziening pensioenen & wachtgelden
bestuur te laten vrijvallen ten behoeve van de waardeoverdracht van het
pensioen van een oud-wethouder;
b. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten per saldo €
111.091 minder te onttrekken aan de reserve kapitaallasten;
c. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten een dotatie aan de
voorziening riolering te doen à € 80.601 en een dotatie aan de voorziening
afvalstoffenheffing à € 85.516;

4. De raad voor te stellen ten behoeve van een klantregistratiesysteem voor
de BWO € 75.000 (met dekking uit de reserve sociaal domein) in 2019 in
plaats van in 2020 beschikbaar te stellen;
5. Het raadsvoorstel, raadsbesluit, begrotingswijziging en de najaarsnota 2019
in handen te stellen van griffie ten behoeve van verdere afhandeling;
6. De portefeuillehouder financiën te machtigen tot het doen van
tekstwijzigingen en kleine wijzigingen in cijfers.
4

Plan van Aanpak Contractvorming exploitatie, beheer en onderhoud
gemeentelijke sportaccommodaties: zwembad, gymzalen en sporthal.
Z/19/35678/155068
Besluit
In te stemmen met het beoogde proces van aanbesteding en contractvorming
van het zwembad, sporthal en gymzalen.

5

Integrale vaststelling Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg
Z/19/032327/153262
Besluit
1. De Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg Leidse Regio vast te stellen.
a) Daarbij voor de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten,
Zoeterwoude) uit te gaan van het uitgangspunt één gebied, één opgave, één
aanpak en
de geformuleerde thema's:
i) Wonen is de basis;
ii) De inclusieve buurt;
iii) Preventie en vroeg signalering;
iv) Laagdrempelige toegang; en
v) Ondersteuning op maat.
b) Vast te houden aan het oorspronkelijke invoeringsjaar 2021 (tenzij
adviesbureau AEF negatief adviseert).
c) Akkoord te gaan met de bijgevoegde begroting.
2) Bijgaande brief aan de gemeenteraad vast te stellen, waarbij de raad wordt
geïnformeerd over Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg Leidse Regio en
de intentie om zo veel mogelijk vast te houden aan het oorspronkelijke tijdpad
van invoering per 2021.

6

Beslissing op bezwaren tegen verkeersbesluiten Centrum Voorschoten
Z/19/31213/155265
Besluit
De bezwaren van het bestuur van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten,
H, Klaver, H.R. Oversluizen-Visser, A van Fraassen-Van Heck en de Centrum
ondernemersvereniging Voorschoten als niet ontvankelijk aan te merken en de
overig bezwaren (van de vereniging van Eigenaren S.W. Churchillweg, mr W
van Schaijk & drs. A. Lindaart, P.B. Mulder, A. Viertelhauzen, R. van der
Zanden en van C. Smit) als ontvankelijk aan te merken.
2. De verschillende aspecten en belangen t.a.v. het bestreden verkeersbesluit
Sir Winston Churchillplein te onderzoeken en onderbouwing te geven over de
afwegingen aan de bezwarencommissie op een later moment als de
onderzoeken en onderbouwing gereed is.
3. De verkeersbesluiten Schoolstraat Voetgangersgebied, Voorstraat e.o. en
Koningin Julianalaan – Schoolstraat (N447), gelet op de niet ontvankelijkheid
van de bezwaren, ten uitvoer te brengen.

4. Als resultaat de gevraagde politiebesluiten aan de bezwarencommissie aan
te leveren en deze toe te sturen aan de ontvankelijk verklaarde
bezwaarmakers.

Vastgesteld 8 oktober 2019,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

