besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 3 december 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 26 november 2019 vast te stellen.

3

Verzoek tot ontheffing van artikel 3 subsidieregeling monumenten
Voorschoten 2019 Z/19/037794/163975
Besluit
ontheffing van artikel 3 subsidieregeling monumenten Voorschoten 2019 te
verlenen

4

Stand van zaken werkgroepen uitvoeringsplannen beleidsplan sociaal
domein VS (Z/19/34733/ 150395-2)
Besluit
1. De raads- en commissieleden informeren over de resultaten van de
werkgroepen die voortkwamen uit de uitvoeringsplannen (2018-2019)
behorend bij het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 via de
raadsinformatiebrief
2. Instemmen met het opstellen van nieuwe uitvoeringsplannen sociaal
domein 2020-2021met als koepelthema de inclusieve samenleving.

5

Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 131 SP over de Milieustraat
Z/19/37913
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de SP d.d. 17
november 2019 met betrekking tot papier en karton containers vast te stellen.

6

Vaststellen facturatietermijn voor aanbieders en vaststellen reële
prijzen VS (Z/19/037828/163589)
Besluit
1. De huidige facturatieperiode van vier weken tot en met 2020 te verlengen
voor alle Wmoaanbieders
in Voorschoten.
2. In te stemmen met de indexeringsvoorstellen voor de aanbieders,
hulpmiddelen en
vervoerders conform het prijspeil van de CBS prijsindex.

1

7

Z/19/038115 Lokale arbeidsvoorwaarden Gemeente Voorschoten
Besluit
1. De binnen de WODV overeengekomen lokale arbeidsvoorwaarden zoals
vastgelegd in het Personeelshandboek te bekrachtigen en van
overeenkomstige toepassing te verklaren voor de gemeente Voorschoten
2. De regeling Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente Voorschoten per 01-01-2020 in te trekken
3. De lokale regeling Arbeidsvoorwaarden buitengewoon ambtenaren
burgerlijke stand Voorschoten vast te stellen per 01-01-2020
4. De Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden na advisering over de
personele bezwaren die ontvangen zijn voor 14 februari 2020 op te heffen;
5. Te voldoen aan de in de Cao Gemeenten opgenomen verplichting om een
geschillencommissie in te stellen of aan te sluiten bij een bestaande
geschillencommissie.

8

Service-Partnerschap Cirkelstad Z/19/038027/164289
Besluit
Een Service-Partnerschap aan te gaan met Cirkelstad voor 1 januari 2020 tot 1
januari 2023 onder de vlag van Economie071 als Cirkelstad regio-071.

Vastgesteld 10 december 2019,
de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene
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