besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 25 februari 2020
Aanwezig:

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

1

Opening

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 18 februari 2020 vast te stellen.

3

Beantwoording schriftelijke vragen GL over vergoeding kosten opvang
wilde dieren
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de Groen Links fractie
d.d. 29 januari 2020 met betrekking tot vergoeding kosten opvang wilde dieren vast
te stellen.

4

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035 (IHP)
Besluit
In te stemmen met gewijzigde voorstel.

5

Vaststellen verordening duurzaamheidslening en duurzaamheidsvoucher
Besluit
1. De raad voor te stellen de verordening ‘Duurzaamheidslening Voorschoten 2020’
vast te stellen, waarin wordt toegelicht:
a. dat met de vaststelling van de verordening invulling wordt gegeven aan het
stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen in de
lijn van het coalitieakkoord van de gemeente;
b. dat dit aansluit op de ambitie op lange termijn, omschreven in het energieakkoord
Holland Rijnland 2017-2025;
c. dat deze gemeentelijke lening gunstiger is dan het landelijke alternatief;
d. dat de verordening uitsluitend van toepassing is op aanvragen die betrekking
hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande eigen woning dat
ook bewoond wordt door de eigenaar van de woning als hoofdverblijf;
e. dat de raad tevens éénmalig een gerelateerd budgetplafond van te samen €
372.000,- vaststelt binnen de gemeentelijke rekening van het Stimuleringsfonds
Nederlandse gemeenten (SVn) dat via een revolverend fonds beschikbaar is voor het
toewijzen van Duurzaamheidsleningen op grond van deze verordening;
f. dat met de duurzaamheidslening wordt verwacht dat ca. 20 leningen per jaar
worden verstrekt voor 3 jaar;
g. dat met het tevens bestemmen van de SVn gelden voor duurzaamheidsleningen
er weliswaar minder is voor startersleningen, maar dat huidige beschikbare middelen
op dit moment voor ca. €635.543 niet worden gebruikt;
h. dat de dekking van de structurele uitvoeringskosten à €12.000 worden
opgenomen in de kadernota 2021;

2. De raad voor te stellen de verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Voorschoten
2020’ vast te stellen, waarin wordt toegelicht:
a. dat de kern hiervan is dat er een voucherregeling wordt opgezet waarbij vouchers
van €70,- aan woningeigenaren worden verstrekt. die ingezet worden voor kleine
energiebesparende maatregelen en/of waterzijdig inregelen van het
verwarmingssysteem en/of een energiebesparingstraject;
b. dat in het kader van de Regeling Reductie Energie de gemeente Voorschoten
samen met de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop,
Oegstgeest en Zoeterwoude een aanvraag heeft gedaan;
c. dat op 17 december 2019 een positieve beschikking als reactie op de aanvraag
voor de RRE door de gemeente Leiden is ontvangen van in totaal € 3.150.000,- voor
de zeven gemeenten voor uitvoering van de regeling;
d. dat naast deze gemeenten, de Omgevingsdienst West-Holland, het regionaal
energieloket (Duurzaam Bouwloket), de wijkambassadeurs, wijkinitiatieven en
externe deskundigen ook participeren;
e. dat de kosten voor de uitvoering van de voucherregeling worden gedekt vanuit de
RRE-uitkering;
f. dat de verordening uitsluitend van toepassing is op aanvragen die betrekking
hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande eigen woning dat
ook bewoond wordt door de eigenaar van de woning als hoofdverblijf;
g. dat de verwachting, (op basis van vergelijkbare actie van de omgevingsdienst) is
dat voor Voorschoten 3789 woningeigenaren worden bereikt, waarvan 2598 ook
daadwerkelijk kleine maatregelen zullen treffen;
3. aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland mandaat te verlenen voor
het nemen van besluiten in het kader van de uitvoering van de door de Raad vast te
stellen ‘Verordening Duurzaamheidslening Voorschoten 2020’ en Verordening
Duurzaamheidsvoucher Voorschoten 2020, onder voorbehoud van vaststelling door
de raad en nadat overeenkomstig het bepaalde in artikel 10:4 Algemene wet
bestuursrecht, de gemandateerde en het bevoegd gezag van de Omgevingsdienst
hebben ingestemd;
4. dit mandaat op te nemen in het mandatenregister.
5. Het raadsvoorstel en raadsbesluit in handen te stellen van de griffie voor verdere
behandeling.
6. Wethouder Lamers te machtigen de redactie van het raadsvoorstel op onderdelen
aan te passen.
6

Haalbaarheidsonderzoek verkabelen/verplaatsen hoogspanningstracé
Besluit
In te stemmen met aangepast voorstel.

Vastgesteld 3 maart 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

