besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 10 maart 2020
Aanwezig:

Afwezig:

P. de Bruijn, voorzitter;
gemeentesecretaris.

M. Cramwinckel, wethouder; A. R. de Graaf,

mw. P.J. Bouvy-Koene, burgemeester
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Opening

1.1

Tijdelijke portefeuilleverdeling
Besluit
Het college stelt de tijdelijke portefeuilleverdeling vast.

2.

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 3 maart 2020 vast te stellen.

3.

Beantwoording ingekomen brief burger iz problemen jeugdzorg
Besluit
1. De ingekomen brief aan de raad met betrekking tot problemen rond de
jeugdzorg met
bijgaande reactie te beantwoorden.
2. De raad, conform de lijst ingekomen stukken, een afschrift te zenden van
de reactie.

4.

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning hekwerk Ter Wadding
Besluit
De gevraagde omgevingsvergunning voor een erfafscheiding (hekwerk) op het
adres Leidseweg 557 (Buitenplaats Ter Wadding) te weigeren.

5.

Algehele herziening APV Voorschoten 2020
Besluit
1. De Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020 aan raad voor te
leggen ter besluitvorming.
2. Het raadsvoorstel met de verordening ter verdere behandeling in handen te
stellen van de griffier.

6.

Concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 vrij geven
voor inspraak
Besluit
1. De conceptstrategie 'Ruimte voor bedrijven in de Economie 071
gemeenten, ‘Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030'
inclusief bijlage 4: ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071
1

gemeenten, programma bestaande bedrijventerreinen’, vast te stellen
voor inspraak.
2. De inspraaktermijn vast te stellen, ingaande op 19 maart 2020 voor de
duur van zes weken tot en met 30 april 2020.
3. De bijgevoegde informatiebrief aan de gemeenteraad vast te stellen.
4. Ter informatie de volgende documenten toe te voegen aan de ter
inzage liggende conceptstrategie 'Ruimte voor bedrijven in de
Economie 071 gemeenten (incl. bijlage 4):
•
•
•
•

7.

Leidse toelichting bij de Ruimte voor bedrijven in de Economie071
gemeenten, bedrijventerreinenstrategie 2020-2030;
Sociaaleconomisch profiel Leidse regio Naar een
bedrijventerreinenstrategie voor de 071-regio, kwalitatieve verdieping
vraag en aanbod;
Toelichting ondernemersstandpunt;
reactiedocument informele bijeenkomsten bedrijventerreinenstrategie;

Accommodatiebeleid (voorstel college n.a.v. initiatiefvoorstel)
Z/19/32925/140477
Besluit
1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit over de ontwikkelstrategie
accommodaties vast te stellen,
2. Het rapport Ontwikkelstrategie accommodaties vrij te geven voor
communicatie met de diverse instellingen,
3. In de kadernota af te wegen of ten behoeve van de realisatie van een
nw bibliotheek, accommodatie voor Voorschoten voor elkaar, JGZ en
een multifunctionele ruimte (voor podiumkunst) een bedrag van
structureel €440.000 kan worden vrijgemaakt.

8.

Aanpassen beleidsregels jeugdhulp gemeente Voorschoten
Besluit
De Beleidsregels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2020 vast te stellen.

9.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over lood in waterleidingen
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door PvdA d.d. 10
februari 2020 met betrekking tot lood in waterleidingen vast te stellen.

10.

Z/19/034282/179415 Reactie op toezichtsbrief provincie ZuidHolland op de begroting 2020
Besluit
1. In te stemmen met bijgaande reactie van de gemeente op de
toezichtsbrief van de provincie
Zuid-Holland naar aanleiding van de begroting 2020;
2. De reactiebrief te doen toekomen aan de gemeenteraad ter
vaststelling.
Vastgesteld 17 maart 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene
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