besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 17 december 2019
Aanwezig:

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

1

Opening

2.

Verdeling werkzaamheden (art. 1.1 RvO)
Besluit
Het college stelt de portefeuilleverdeling vast.

3

vervanging burgemeester (art. 1.3 RvO)
Besluit
wethouder de Bruijn aan te wijzen als eerste loco-burgemeester;
wethouder Lamers aan te wijzen als tweede loco-burgemeester;
wethouder Cramwinckel aan te wijzen als derde loco-burgemeester.

4

Onderlinge vervanging wethouders (art. 1.2 RvO)
Besluit
De onderlinge vervanging als volgt te regelen:
wethouder de Bruijn door wethouder Lamers,
wethouder Lamers door wethouder Cramwinckel
wethouder Cramwinkel door wethouder de Bruijn

5

Openbare besluitenlijst
Besluit
de besluitenlijst van 10 december 2019 vast te stellen.

6

Eénmalig aanwijzing woonhuis als huis der gemeente voor het
voltrekken van een huwelijk. Z/19/038486
Besluit
1. Het woonhuis; Vliet en wegen 1, 2251 AJ Voorschoten eenmalig aan te
wijzen als huis der gemeente.
2. De aanwijzing te gebruiken als pilot voor de ontwikkeling van het beleid op
thuis trouwen.

7

Ongevraagd advies Cliëntenraad Sociale Zaken Voorschoten
(Z/19/38229/ 166096)
Besluit
Met bijgaande brief te reageren op het ongevraagd advies van de Cliëntenraad
Sociale Zaken.

8

Raadsinformatiebrief politiecapaciteit Z/19/038591
Besluit

1

De gemeenteraad middels de raadsinformatiebrief te informeren over de
verzonden burgemeestersbrief ten aanzien van de politiecapaciteit eenheid
Den Haag.
9

Subsidiebeschikking en samenwerkingsovereenkomst Stichting
Voorschoten voor Elkaar 2020 (Z/19/035402/166657)
Besluit
1. Aan Stichting Voorschoten Voor Elkaar subsidie te verlenen voor het jaar
2020, conform de bijgevoegde concept-beschikking.
2. De samenwerkingsovereenkomst met Stichting Voorschoten Voor Elkaar
aan te gaan.
3. De raad met bijgevoegde informatiebrief te informeren over het verlenen
van de subsidie en het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met
Stichting Voorschoten Voor Elkaar

10

Vragen artikel 39 van de PvdA over het initiatief bibliotheek &
filmtheater Z/19/037975/166998
Besluit
De beantwoording van de vragen van de PvdA over het initiatief bibliotheek &
filmtheater vast te stellen.

11

Subsidieverlening 2020 (Z/18/026586-166931)
Besluit
Kennis nemen van het proces van subsidieverlening tot nu toe op basis van
het nieuwe subsidiebeleid 2020-2023

12

Organisatie afvalinzameling en reiniging Z/19/037210
Besluit
De commissie WRG te raadplegen over de richting en het proces van de
afvalinzameling en reiniging in de vorm van een raadpleegbrief.

13

Plan van aanpak financiële zelfredzaamheid VS Z/19/37738/ 165194
Besluit
1. De armoede binnen Voorschoten te verminderen en de financiële
zelfredzaamheid verbeteren aan de hand van het plan van aanpak financiële
zelfredzaamheid;
2. Het plan van aanpak ter informatie toe te zenden aan de raad.

14

Notitie zendmasten en 5G Z/19/038529/16702
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van de notitie 5G en deze om te zetten naar
een informatiebrief;
2. De informatiebrief 5G in handen te stellen van de griffier.

15

Richting bepalen voor aanbesteding en contractvorming
sportcomplexen (Z/19/035678 /164888)
Besluit
1. De overeenkomsten met Sportfondsen Voorschoten B.V. niet te beëindigen,
maar te opteren voor verlenging van de exploitatie, het beheer en het
onderhoud van het zwembad, de sporthal, de gymzalen en de golfbaan binnen
de door de gemeenteraad gestelde kaders.

2

2. De exploitatie, het beheer en onderhoud van Cultureel Centrum uit de
overeenkomst te onttrekken en geen onderdeel meer te laten zijn van de te
verlengen overeenkomst.
3. Bijgevoegde brief aan Sportfondsen Voorschoten B.V. hieromtrent vast te
stellen en te versturen
16

informatiebrief verlening overeenkomst Sportfondsen
Besluit
De gemeenteraad ihkv de actieve informatieplicht te informeren over de
overeenkomst met sportfondsen.

17

Informatiebrief stand van zaken Routekaart Z/17/011355
Besluit
De gemeenteraad ihkv de actieve informatieplicht te informeren over de
routekaart.

18

Raadsinfobrief omklappen sociaal domein Z/18/024052
Besluit
1. Kiezen voor het door Radar aanbevolen scenario van Integraal
samenwerken en hierover bestuurlijk in gesprek gaan met de bestuurders van
de vier regiogemeenten in de Leidse regio.
2. Deel te nemen aan de inkoop toegang en de inkoop zorgaanbod jeugdhulp
in de Leidse regio teneinde een betere uitgangspositie te hebben om over te
stappen
3. Meedoen met de inkoop voor begeleiding en dagbesteding (Wmo) in de
Leidse regio.
4. Voor de activiteiten die nodig zijn in de Leidse regio een voorlopig bedrag
van € 90.000 euro ramen in 2020 en dit bedrag te dekken uit het voor 2020 in
de begroting incidenteel beschikbaar gestelde budget van € 382.000 voor de
versnelling van uitvoering van infrastructurele projecten en doelstellingen uit
het coalitieakkoord.
5. De Raad informeren over het door u gekozen scenario voor samenwerking
in de Leidse regio (namelijk integraal Samenwerken) en de door u gekozen
aanpak via bijgevoegde informatiebrief.

19

8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
Z/19/038536/166896
Besluit
De raad voor te stellen:
1. De 8e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland vast
te stellen, door aan artikel 7 een vierde lid toe te voegen, dat luidt:
“4. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het oprichten en deelnemen in
stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere
verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname
daaraan. Alvorens daartoe een ontwerpbesluit aan het Algemeen Bestuur voor
te leggen, consulteert het Dagelijks Bestuur de raden van de deelnemende
gemeenten.”
2. Het college toestemming te verlenen de 8e wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, genoemd in beslispunt 1, vast
te stellen.

20

Subsidieverantwoording fase 2, looptijdverlenging met fase 3,
Sanering verspreide glastuinbouw Duivenvoordecorridor Z3710/05814

3

Besluit
1. Verzoek tot vaststelling van fase 2 voor de subsidie sanering verspreid
liggende kassen in de Duivenvoordecorridor;
2. Het verzoek indienen tot verlenging looptijd met fase 3;
3. Dit te doen met de bijgevoegde aanbiedingsbrief;
4. De Raad te informeren over Duivenvoordecorridor glassaneringssubsidie
met de bijgevoegde informatiebrief.
21

Zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2019 en 1e
begrotingswijziging 2020 van de Omgevingsdienst West-Holland.
Z/19/37820/165642
Besluit
1. Het raadsvoorstel en zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2019 en 1e
begrotingswijziging 2020 van de Omgevingsdienst West-Holland vast te
stellen;
2. Het raadsvoorstel- en besluit in handen te stellen van de griffie voor
verdere behandeling.

22

Vaststelling van de 3e wijziging van het Besluit rechtspositie
gemeentepersoneel Voorschoten Z/19/038562
Besluit
De 3e wijziging van het Besluit rechtspositie gemeentepersoneel Voorschoten
vast te stellen.

23

Afwikkeling bezwaar tegen afwijzing verzoek om voorschotverlening
van Deltaplein Ontwikkeling B.V. Z-4054/5816
Besluit
1. Het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen;
2. Het bestreden besluit in stand te laten;
3. Geen vergoeding van proceskosten toe te kennen;
4. De vertegenwoordiger van Deltaplein i.c. BHW advocaten conform
bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van de beslissing op het ingediende
bezwaar

24

Beantwoording schriftelijke vragen CDA huurcompensatie als gevolg
van marktconforme huren (Z/19/38392)
Besluit
De vragen van de CDA m.b.t. Huurcompensatie als gevolg van marktconforme
huren, ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten, met
bijgevoegde brief te beantwoorden.

25

Begroting De Vos (Z/19/038138/164833)
Besluit
1. De raad te vragen een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2020
van de Stichting Openbaar Onderwijs Voorschoten (VOS).

26

Besluit vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau
H10 (Z/19/34885/ 165649)
Besluit
1. De Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10, per 1 januari 2020
Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (GR
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden) geheten, overeenkomstig bijgaand
ontwerpbesluit vast te stellen.

4

27

Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Voorschoten 20202022 (Z/19/038234/ 166359)
Besluit
1. De actiepunten uit het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid
gemeente Voorschoten 2020-2022 over aanpak roken, alcoholmisbruik en
gezonde voeding/bewegen vast te stellen.
2. In het kader van de actieve informatieplicht van het college aan de raad de
bijgevoegde raadsinformatiebrief in handen te stellen van de griffier.

28

Uitbesteding gemeentelijke taken Wet verplichte ggz (Z/19/034254/
166451)
Besluit
Beslispunt college:
1. Mandaat c.q. machtiging te verlenen aan de Algemeen Directeur Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden voor de uitvoering van de
gemeentelijke taken in het kader van de Wvggz; te weten het in behandeling
nemen van een melding, het uitvoeren van een verkennend onderzoek, het
aanvragen van een zorgmachtiging en het terugkoppelen aan de melder.
Beslispunt burgemeester:
2. Machtiging te verlenen aan de Algemeen Directeur Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden voor de taak van de
burgemeester om betrokkene te horen in het kader van de Wvggz voor het
opleggen van een crisismaatregel.

29

Subsidieregeling VVE Z/19/ 033360/142645
Besluit
1. De Subsidieregeling voor- en vroegschoolse educatie Voorschoten 2019 vast
te stellen.
2. Op basis van de Algemene subsidieverordening Voorschoten 2019 het
subsidieplafond
voor de Subsidieregeling voor- en vroegschoolse educatie Voorschoten 2019
vast te
stellen op €298.400,-.

30

Integrale vaststelling Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg
(Z/19/032327/ 167188)
Besluit
1) Het besluit genomen op 1 oktober 2019 met betrekking tot het agendapunt
5.1.4. Integrale vaststelling Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg
(Z/19/032327/15362), onderdeel 2 mbt de informabrief, in te trekken, gezien
het feit dat genoemde informatiebrief niet is verzonden
2) De raad met nieuwe uitgebreide informatiebrief te informeren over de
uitvoeringsagenda en het themacafé maatschappelijke zorg.

31

Jaarprogramma Onderwijshuisvesting Z/19/038599/167085
Besluit
De raad te informeren over het Programma Huisvestingsvoorzieningen
Onderwijs door middel van bijgevoegde informatiebrief.

Vastgesteld 7 januari 2020,
de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene
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