besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 4 februari 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:

P. de Bruijn, wethouder.
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Opening
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Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 28 januari 2020 wordt vastgesteld.
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Z/20/040081 Voorstel besteding €382.000 voor versnelling projecten
Besluit
De gemeenteraad voor te stellen het in de begroting 2020 ter beschikking
gestelde bedrag van € 382.000 ter versnelling van de uitvoering van
infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van
doelstellingen uit het coalitieakkoord als volgt te verdelen:
1. Uitvoeringsagenda woonvisie € 100.000
2. Inzet voor bijzondere doelgroepen als beschermd wonen, maatschappelijke
opvang langer thuis wonen 37.500
3. Omklappen sociaal domein € 90.000
4. Toekomstige organisatie reiniging en afvalinzameling € 131.000
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Afsluiten en overhevelen van kredieten in de jaarrekening 2019 :
Z/038280/173036
Besluit
Onder voorbehoud van de uitkomsten van de accountantscontrole de
gemeenteraad in de jaarrekening over 2019 voor te stellen:
1. Een bedrag van €89.509 aan restantkredieten af te boeken. Deze
restantkredieten hebben betrekking op 12 afgeronde investeringsprojecten:
2. Een bedrag van € 1.840.471 voor 12 restantkredieten die in 2019 zijn
gestart conform het activabeleid 2 jaar beschikbaar te stellen voor de
uitvoering in 2020;
3. In afwijking op de nota activabeleid 18 lopende investeringsprojecten uit de
periode 2016 t/m 2018 ad € 2.856.946 nog één jaar beschikbaar te houden
voor de afronding.
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Klimaatstresstest resultaten Voorschoten
Besluit
1. Het rapport “Analyse en interpretatie stresstesten Voorschoten en
Wassenaar”, voor het deel Voorschoten vast te stellen.
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2. Het rapport “Onderzoek Risico’s Droogtestress Voorschoten en Wassenaar”,
voor het deel Voorschoten vast te stellen.
3. De Raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief.
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Startnotitie beleidsplan inburgering VS
Besluit
De raad met bijgevoegde informatiebrief te informeren over de ontwikkelingen
op het gebied van de Wet inburgering.
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Startnotitie Economische Agenda 2020-2023
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. vrijdag 6
maart 2020
2. De raad de Startnotitie Economische Agenda 2020-2023 ter vaststelling
voor te leggen
3. De raad voor te stellen om prioritering te stellen in de economische thema’s
in de Startnotitie Economische agenda 2020-2023: Stimuleer nieuwe,
innovatieve groeisectoren als zorg, dienstverlening en ZZP-ers. Investeer in
toerisme en recreatie en versterking van winkelgebieden, ook als bijdrage aan
werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En stimuleer
economische ontwikkelingen waar dit een bijdrage kan leveren aan
duurzaamheid. Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers is een
overkoepelende randvoorwaarde.
4. De raad voorstellen om het college, op basis van de startnotitie, een
economische agenda op te laten stellen en na vaststelling in het college
hieraan uitvoering te geven samen met de partners in de vorm van
ondernemers(collectieven).
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Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, IOAW, IOAZ. VS
Besluit
1. J. Colas Klaver, medewerker van de gemeente Leidschendam-Voorburg,
uitvoeringsorganisatie voor de Gemeente Voorschoten, per 01 januari 2020
aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
2. C.A.C.P. Quispel, medewerker van de gemeente Leidschendam-Voorburg,
uitvoeringsorganisatie voor de Gemeente Voorschoten, ingaande per 01
februari 2020 aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Vastgesteld 11 februari 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene
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