besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 14 januari 2020
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

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 7 januari 2020 vast te stellen.

3

Eindrapportage voor Holland Rijnland, inzake 3 groenprojecten
Z/17/10674/167963
Besluit
1.De rapportage met bijbehorende stukken vast te stellen, met betrekking tot:
a. de renovatie van de tuinmuur bij de Leidse Tuin (kasteel Duivenvoorde);
b. het herstel van Park Ter Wadding ;
c. het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen.
2.Alledrie de rapportages met bijbehorende stukken te verzenden aan het
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland;
3.De raad te informeren over de afronding van de projecten met bijgevoegde
informatiebrief.

4

Z/19/028158 Deelbesluit op Wob-verzoek en verzoek tot opheffing
geheimhouding.
Besluit
Het college besluit:
1. de raad te laten beslissen op het verzoek om informatie over de
totstandkoming van de Rijnlandroute binnen de gemeente Voorschoten, voor
zover het betreft de gevonden informatie in de zgn. Decoslaag die onder de
raad berust en het Wob-verzoek daartoe aan de raad door te zenden;
2. de raad te adviseren om ten aanzien van het verzoek om informatie over de
totstandkoming van de Rijnlandroute binnen de gemeente Voorschoten, voor
zover het betreft de gevonden informatie in de zgn. Decoslaag die onder de
raad berust, te beslissen conform het aan de raad uitgebrachte advies
daarover, strekkende:informatie wordt deels openbaar en wordt deels
geweigerd;
3. de raad te laten beslissen op het verzoek om opheffing van de
geheimhouding op een veertiental documenten en het Wob-verzoek daartoe
aan de raad door te zenden;
4. de raad te adviseren om het verzoek tot opheffing van de geheimhouding
op een veertiental documenten, toe te wijzen.

5

Ruilen van grond met provincie in het kader van de Wet Herverdeling
Wegen Z/19/38873/168339
Besluit
De bijgevoegde overeenkomst (naam) d.d. 11 december 2019 inclusief
tekening PZH-41794R01 ’16 over het ruilen om niet van grond met de
provincie in het kader van de uitvoering Wet herverdeling wegen aan te gaan
waarvan de concept tekst is bijgevoegd.

6

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over schade aan
fietsbewegwijzeringsmast Z/19/038733/167810
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA-fractie over schade
aan fietsbewegwijzeringmast vast te stellen.

7

Subsidieregeling voorschoolse educatie Voorschoten 2020
(Z/19/038414/ 168701)
Besluit
1. De Subsidieregeling voorschoolse educatie Voorschoten 2020 vast te
stellen.
2. de subsidieregeling voorschoolse educatie Voorschoten 2019in te trekken.
3. Op basis van de Algemene subsidieverordening Voorschoten 2020 het
subsidieplafond voor de Subsidieregeling voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoten 2019 vast te stellen op €250.000,-.

Vastgesteld 21 januari 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

