besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 12 november
Aanwezig:

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

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 5 november 2019 vast te stellen
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Aanbesteding accountantscontrole vanaf verslagjaar 2020
Voorschoten (Z/19/034103)
Besluit
Het college wordt gevraagd kennis te nemen van offerte van Baker Tilly
Netherlands BV (BTN) als accountant voor de controle van de jaarrekening van
de gemeente voor de periode 2020 en 2021.
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Actieplan geluid definitief vaststellen Z/18/024589/160173
Besluit
Het actieplan geluid vast te stellen met:
A als beleidskeuze een plandrempel van 65 dB;
B als voorgenomen maatregelen het verlagen van de maximumsnelheid van
50 km/uur naar 30 km/uur voor de Leidseweg noord tussen de
Voorschoterweg en de Piet Heynlaan en het bij regulier onderhoud vervangen
van het geluidsreducerend asfalt op de Traverse door een geluidsreducerend
asfaltmengsel dat minder onderhoud vergt;
C als toegevoegd hoofdstuk de verwerking van de inspraak.
2. De indiener van de zienswijze te berichten met de bijgevoegde brief.
3. De raad te informeren met de bijgevoegde brief.
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Kaders en randvoorwaarden ten behoeve van burgerinitiatief
Nicolaespark (Z/19/036539/160073)
Besluit
1. In vervolg op het Plan van aanpak burgerinitiatief Nicolaespark de kaders en
randvoorwaarden vast te stellen voor dit gebied.
2. Vanaf aanleg van het Nicolaespark de stichting Nicolaespark 10 jaar de
beschikking te geven over het perceel.
3. Een overeenkomst op te stellen naar aanleiding van de kaders en
randvoorwaarden en deze voor te leggen aan het College. Uitgangspunt voor
deze overeenkomst is dat gemeente eigenaar blijft van het gebied, zonder dat
het meerkosten voor aanleg en/of beheer geeft.
4. De raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief.
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Startnotitie Economische Agenda 2020-2023 Z/19/35263/153047
Besluit
1. De raad voor te stellen om hoofdstuk 3 van de Startnotitie Economische
Agenda 2020-2023 ter inspraak te leggen voor 6 weken startend d.d. 13
december 2019;
2. De raad de Startnotitie Economische Agenda 2020-2023 ter vaststelling
voor te leggen.

7

Thuisbezorgen paspoorten en ID-kaarten Voorschoten
Besluit
1. Na de pilotfase niet over te gaan tot structurele invoering van het bezorgen
van paspoorten en ID-kaarten.
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.

8

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de te bouwen woningen
in Starrenburg III Z/19/037243/ 161883
Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA op 30 oktober 2019
over de te bouwen woningen in Starrenburg III vast te stellen.
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Startnotitie project Foreschate Z/19/037472/162116
Besluit
In te stemmen met de startnotitie: Sloop en nieuwbouw van Verzorgingstehuis
Foreschate Voorschoten

10

Dunea (Z/19//032648/162094)
Besluit
De agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van Dunea d.d.
21 november 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
Agendapunt 3 (mededelingen van de directie) voor kennisgeving aan te
nemen;
In te stemmen met agendapunten 2 (verslag AVA 13 juni 2019), 4 (begroting
2020 en meerjarenbegroting 2020-2024), 5 (Tarievenregeling 2020), 6
(oprichten
dochtervennootschap ihkv warmteactiviteiten) en 7 (Statutenwijziging Dunea
NV);
2. De bijgevoegde informatiebrief over de voorgenomen statutenwijziging van
Dunea aan de gemeenteraad te verzenden;
3. Door ondertekening door de burgemeester van bijgevoegde volmacht de
behandelend ambtenaar te machtigen om de gemeente in de
aandeelhoudersvergadering te vertegenwoordigen.
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Actieplan Mee(r) doen voor bijen Z/19/037166/160629
Besluit
1) Het actieplan ’Mee(r) doen voor bijen’ vast te stellen;
2) Officieel aan te sluiten bij Groene Cirkels Bijenlandschap;
3) De gemeente Voorschoten aan te melden als bij-vriendelijke gemeente bij
www.nederlandzoemt.nl;
4) Het bijgevoegde communicatieplan te gebruiken als uitgangspunt voor de
communicatie over de diverse acties;
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5) Beheermaatregelen gericht op het verhogen van de biodiversiteit zoals
benoemd in het actieplan uit te voeren om de doelstellingen te bereiken;
6) Door middel van een participatietraject een visiekaart met kansrijke
gebieden voor omvorming van gazon naar bloemrijk gazon te ontwikkelen;
7) Bewoners/verenigingen actief te betrekken bij de uitvoering van het
actieplan en het realiseren van de doelstellingen;
8) De raad te informeren via bijgevoegde informatiebrief.
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Informatiebrief planning afval Z/19/037210/160835
Besluit
De informatiebrief over de ontwikkeling van het inzamelen en verwerken van
het huishoudelijk afval vast te stellen.

13

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over asbest en arseen
in de Meeslouwerplas. Z/19/036475/16108
Besluit
• De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de fractie van
Groen Links d.d. 18 oktober 2019 met betrekking tot asbest en arseen in de
Meeslouwerplas vast te stellen.

14

Voorgenomen besluit afweging kaderstelling voor hertontwikkeling
Segaar/Arsenaal. Z/18/19045/142828
Besluit
de bijgevoegde informatiebrief vast te stellen

Vastgesteld 19 november 2019,
de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene
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