besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 28 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 21 januari 2020 vast te stellen

3

Aanwijzing gemeentesecretaris Z/19/038852
Besluit
1. de huidige gemeentesecretaris, de heer A.R. de Graaf, met terugwerkende
kracht per 1 januari 2020, aan te wijzen als gemeentesecretaris;
2. dit besluit in werking te laten treden op de dag volgend op die van de
bekendmaking in het Gemeenteblad.

4

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA raadsinformatiebrief
‘Omklappen sociaal domein Leidse regio’ (Z/18/24052/ 171712)
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door PvdA d.d. 17
januari 2020 met betrekking tot de raadsinformatiebrief ‘Omklappen sociaal
domein Leidse regio’ vast te stellen.

5

Meting van ontwikkeling economische en maatschappelijke betekenis
van toerisme en recreatie in Voorschoten Z/20/039510/168387
Besluit
Met de bijgevoegde informatiebrief de raad de ‘Meting ontwikkeling
economische en maatschappelijke betekenis toerisme en recreatie in
Voorschoten’ voor kennisname aan te bieden.

6

organisatie afvalinzameling en reiniging
Besluit
De informatiebrief vast te stellen.

7

Nota activabeleid VS
Besluit
1. In te stemmen met de nota activabeleid Voorschoten 2020-2024;
2. Verzending van de nota aan de gemeenteraad ter vaststelling.

8

adviesnota intrekken mandaatbesluit
Besluit
1

Het mandaat d.d. 19 maart 2019, inhoudende de machtiging van wethouders
Lamers en Cramwinckel, inzake het Wob-verzoek over de Rijnlandroute, in te
trekken.
10

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035 (IHP)
(Z/19/039103/169325)
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vast te stellen en dit
beleidskader in 2022 te actualiseren en daarna elke vier jaar;
2. De investering en de exploitatie voor de onderwijshuisvesting voor de
periode 2021-2024 op te nemen in de kadernota 2021 op basis van het
wettelijke kader;
3. Pas definitieve investeringsbesluiten te nemen aan de hand van een
concrete huisvestingsaanvraag door het schoolbestuur middels een separaat
raadsvoorstel;

Vastgesteld 4 februari 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene
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