Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 26 november
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 19 november 2019 vast te stellen

3

Inspectierapport kwetsbare kinderen gecertificeerde instellingen VS
(Z/19/37707/ 163496)
Besluit
De informatiebrief over het inspectierapport ‘kwetsbare kinderen onvoldoende
beschermd’ en de kamerbrief over een beter organisatie van jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering vast te stellen.

4

Omgevingsaanvraag deels ondergrondse garage Voorstraat 23 en
verplaatsen buitenruimte kinderdagverblijf Z/18/27259/163299
Besluit
1. Voor het starten van de afwijkingsprocedure, de aanvrager in de
gelegenheid te stellen om een archeologisch onderzoek uit te voeren conform
het PvE vanuit de gemeente met als doel:
- te inventariseren wat de archeologische waarde in het gebied is;
- te bepalen of de archeologische vondsten ex situ kunnen worden bewaard;
- te bepalen wat de kosten zijn voor het opgraven van de eventuele vondsten.
2. Voor het starten van de afwijkingsprocedure, de aanvrager in de
gelegenheid te stellen om de milieu-hygiënische belemmeringen op te heffen.

5

Verkeersmaatregelen Multatulilaan/ Krimwijk II Z/19/037644/
163247
Besluit
Bedrag opnemen in de jaarrekening, bestemmingssaldo;
uitvoering oppakken direct na goedkeuring van de jaarrekening.

6

Verzoek tot verlenging duur Wijzigingsovereenkomst Integrale
groenontwikkeling Duivenvoordecorridor Z/19/37439/162848
Besluit
bijgevoegde brief aan de provincie Zuid-Holland te sturen met verzoek de
termijn van de Wijzigingsovereenkomst Integrale groenontwikkeling
Duivenvoordecorridor te verlengen;

7

Uitvoering Centrumplan Voorschoten Z-26767-VS/5812
Besluit
1. In de jaarrekening het voorstel op te nemen om het voor 2018 incidenteel
beschikbaar gestelde budget voor het kwalitatief versterken van het centrum
1

(impuls centrum) ad €96.000 voor het restantbedrag van €34.000 over te
hevelen naar 2020 inclusief de reeds aanwezige dekking uit de concernreserve
vooruitlopend op de resultaatbestemming.
2. In de jaarrekening het voorstel op te nemen om het voor 2019 incidenteel
toegekende budget ad € 17.500 voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan
over te hevelen naar 2020.
8

Inkoop (hoog) specialistische jeugdhulp 2020 VS
(Z/19/36541/164173)
Besluit
1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat over de tarieven
specialistische jeugdhulp 2020.
2. De informatiebrief over het onderhandelingsresultaat tarieven
specialistische jeugdhulp 2020 vast te stellen.

9

Motie Kansspelbelasting (Z/19/034524)
Besluit
Akkoord gaan met Raadsinformatiebrief inzake motie Kansspelbelasting.

10

Raadsinformatie brief Herijking verdelingssystematiek gemeentefonds
VS
Besluit
De bijgevoegde informatiebrief over de herijking van de verdelingssystematiek
van het gemeentefonds aan de gemeenteraad te verzenden.

11

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over intocht
Sinterklaas
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door GroenLinks d.d. 29
oktober 2019 met betrekking tot de intocht van Sinterklaas vast te stellen.

12

Reactie op vooroverlegplan 20 maart 2019 Voorstraat 38.
Besluit
Medewerking verlenen aan het wijzigen van het gebruik van wonen naar
horeca op locatie Voorstraat 38.

13

Huisvesting Stichting Voorschoten Voor Elkaar in het pand aan de
Zwaluwweg 4 (Z/19/037729/163666)
Besluit
1. Een inspanningsplicht aan te gaan om andere huisvesting te zoeken Voor
Stichting Voorschoten Voor Elkaar.

14

Privacy beleid m.b.t. de AVG Voorschoten
Besluit
1. Het privacybeleid en de privacyverklaring vast te stellen.
2. De raad te informeren over het privacybeleid met de informatiebrief.

Vastgesteld 3 december 2019,
de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene
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