besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 29 oktober 2019
Aanwezig:

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

1

Opening

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 22 oktober 2019 vast te stellen.

3

Anterieure overeenkomst herontwikkeling Intratuin Leidseweg 518
Z/18/19888\ 159031
Besluit
1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
2. De gemeenteraad te informeren over de inhoud en strekking van de
anterieure
overeenkomst;
3. Wethouder Cramwinckel te machtigen de anterieure overeenkomst te
ondertekenen;
4. Af te zien van de inzet van de bestemmingsreserve bovenwijkse
voorzieningen voor (verkeerskundige) bovenwijkse voorzieningen na afsluiting
van grondexploitatieprojecten.
5. De gemeenteraad voor te stellen een bedrage van € 635.000,-- in de
reserve bovenwijkse voorzieningen te bestemmen voor de realisatie van een
verkeersregelinstallatie en de aansluitingen op de ontsluitingsweg op de
Intratuinlocatie.
6. De gemeenteraad voor te stellen de bijbehorende begrotingswijziging vast
te stellen.

4

Beantwoording raadsvragen PvdA over het voornemen van het college
betreffende Voorschoten Energieneutraal 2030 Z/18/19303/159363
Besluit
De beantwoording van de raadsvragen gesteld door de PvdA op 23 september
2019 over het voornemen uit het coalitieakkoord: ‘Voorschoten
energieneutraal in 2030’ vast te stellen

5

beantwoording technische vragen begroting vs
Besluit
De beantwoording technische vragen vast te stellen.

6

Bouwen woning naast Papelaan West 186 Z/18/027560/157917
Besluit
Onder voorwaarden (voortoets)medewerking te verlenen aan de bouw van een
woning naast Papelaan West 186 conform bijgevoegde brief;

- De raad na tussenkomst van de commissie Wonen, Ruimte en Groen te
informeren over het vooroverlegplan als ingekomen stuk;
- De raad te vragen een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform
bijgevoegde memo.
7

VNG-ledenbrief 19/077 inzake stand van zaken herverdeling
gemeentefonds
Besluit
Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van 30 oktober a.s. VNG te wijzen op de
verwachte nadelige gevolgen voor onze gemeente door het stellen van vragen
hierover dan wel een brief te sturen aan VNG en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan wel beiden.

8

Informatiebrief over de overdracht van provinciale bodemtaken in het
kader van de Omgevingswet Z/19/036281/158627
Besluit
Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden
naar de griffie voor verdere afhandeling.

9

Ontheffingen geslotenverklaring Treubstraat en deel Voorstraat
Z/19/36418/159427
Besluit
De beleidsregels ontheffingen Treubstraat en zuidelijk deel Voorstraat
Voorschoten vast te stellen.

10

Z/19/035884/ 156303 Aanpassing openingstijden balies burgerzaken
en inbelmogelijkheid callcenter Voorschoten
Besluit
1 De openingstijden van de balies van burgerzaken aan te passen als gevolg
van de grote daling klantcontacten aan de balie van burgerzaken door de
reisdocumentendip.
2 De openingstijden van de balies van burgerzaken aan te passen zodat deze
op alle ochtenden, maandagmiddag, woensdagmiddag en donderdagavond
geopend zijn.
3 Het gemeentekantoor voor bezoekers en het callcenter op vrijdagmiddag te
sluiten.
4 De werkorganisatie te verzoeken om de formatie ten behoeve van de taken
van de afdeling Burgerzaken te verminderen van 1,4 fte en de bijdrage daar
op aan te passen door de bijgaande brief.
5 Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te versturen.
6 Bijgevoegde brief aan de WODV te versturen.

11

Plan van aanpak fietsveiligheid Z/19/32736/157734
Besluit
1. Het fietsveiligheidsplan aan te bieden aan de raad voor de werksessie.
2. De bijgaande raadsinformatiebrief over het fietsveiligheidsplan vast te
stellen en deze naar de raad te versturen.

12

Financiële impactanalyse Omgevingswet VS
Besluit
1. De raad voor te stellen om:
- op basis van de resultaten in het rapport Financiële impactanalyse
Omgevingswet voor de gemeente Voorschoten de Voorziening invoering
Omgevingswet middels een onttrekking aan de concernreserve op te hogen
met een bedrag van € 338.557;
- de programmabegroting 2020 te wijzigen conform de bij dit besluit
behorende begrotingswijziging.

Vastgesteld 5 november 2019,
de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

