besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 31 maart 2020
Aanwezig:

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

1

Opening

2

Corona
Uitstel betaling facturen i.v.m. Corona
Debiteur wordt, op verzoek, uitstel van betaling verleent tot 1 juli 2020 voor de al
opgelegde en nog op te leggen rekeningen.

3

Memo coulanceregeling Regiotaxi Holland Rijnland
Besluit
In te stemmen met het toepassen van een coulanceregeling vervoer Regiotaxi
Holland-Rijnland volgens onderstaande voorwaarden

4

Isolatie meerkosten WMO Corona voor Voorschoten en Wassenaar en H6
Besluit
1. Het Rijk heeft in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op
gemeenten om hun aanbieders o.a. maatschappelijke ondersteuning financieel
zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020.
2. De uitvoeringsorganisatie de ruimte te geven de VNG-beleids lijn in
samenwerking de regio gemeenten te communiceren naar de aanbieders van H6 en
Voorschoten en Wassenaar.

5

Doorbetaling leerlingenvervoer ivm corona
Besluit
1. Leerlingenvervoer: Onder voorwaarden in te stemmen met het verzoek van Van
der Wijst. Voor de periode 16 maart tot 6 april kan Van der Wijst Personenvervoer
een factuur sturen van 80% van de gemiddelde kosten leerlingenvervoer. De
voorwaarden zijn:

•
•
•

Na afloop van deze periode wordt een berekening gemaakt van de
werkelijke kosten in deze periode;
Er vindt een verrekening plaats met tegemoetkomingen en compensaties die
het bedrijf kan ontvangen uit landelijke regelingen;
Transparant en verifieerbaar rapporteren over werkelijk gemaakt kosten
en verkregen tegemoetkomingen en compensaties.

2. Leerlingenvervoer: Van der Wijst Personenvervoer schriftelijk te informeren.
6

Besluit verbod non-food weekmarkt Voorschoten
Besluit

Met ingang van de weekmarkt van vrijdag 27 maart 2020 tot nader orde
marktkramen met non-food althans marktkramen die (niet zijn gericht op de
verkoop van 1e levensbehoeften) geen etenswaren verkopen niet meer toe te staan
op de weekmarkt in Voorschoten.
7

Openbare besluitenlijst
Besluit
De openbare besluitenlijst van 24 maart vast te stellen

8

Beantwoording vragen D66 warmterotonde
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door D66 met betrekking tot
de warmterotonde vast te stellen en deze door te geleiden naar de griffier.

9

Aanpassing beleidsregels Social Return gemeente Voorschoten
Besluit
De Beleidsregels Social return gemeente Voorschoten 2020 met terugwerkende
kracht vast te
stellen per 01-06-2019.

10

Startnotitie Rondom Sint Nicolaespark
Besluit
Instemmen met de startnotitie “Rondom Sint Nicolaespark”

11

Beheerplan vastgoed Voorschoten
Besluit
1. Het Beheerplan vastgoed 2021-2024 vast te stellen;
2. De raad te vragen in te stemmen met het Beheerplan vastgoed 2021-2024, in het
bijzonder met:
a. de gehanteerde beleidsuitgangspunten voor het Beheerplan vastgoed 20212024, uit de uitwerkingsnotitie ‘het kloppend hart’ (d.d. 5 april 2012), met
daaraan toegevoegd dat de uitgangspunten ook van toepassing zijn op het
eigendom wat in eigen gebruik is;
b. de in het Beheerplan vastgoed 2021-2024 opgenomen indeling van de
vastgoedportefeuille naar een Kern- en Strategische portefeuille;
3. De raad voor te stellen -gelezen het Beheerplan vastgoed 2021-2024- om in de
Kadernota 2021 beschikbaar te stellen:
a. het exploitatiebudget voor het onderhoud (planmatig, contract, storing) van de
kernportefeuille te verhogen met € 83.863,- structureel;
b. het exploitatiebudget voor het contract- en storingsonderhoud van de
strategische portefeuille te verhogen met € 14.665,- structureel;
c. het exploitatiebudget voor planmatig onderhoud van de strategische portefeuille
te verlagen met € 87.867,- structureel, door het aanpassen van het niveau
planmatig onderhoud naar calamiteitenonderhoud en dit bedrag in te zetten
voor toekomstige ontwikkelingen van het project integraal accommodatiebeleid
(ontwikkelstrategie).
4. de raad voor te stellen -gelezen het Beheerplan vastgoed 2021-2024- een
voorziening in te stellen voor het planmatig onderhoud in de kernportefeuille met
een jaarlijkse
dotatie van € 316.016,- per 01-01-2021;
5. de raad voor te stellen de beslispunten 3 en 4 met de genoemde bedragen te
betrekken bij de integrale afweging in de Kadernota 2021

12

Beantwoording schriftelijke vragen over Klimaat Stresstest Voorschoten
Besluit

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door CDA d.d. vrijdag 6 maart
2020 met
betrekking tot Informatiebrief 13 - Klimaatstresstest Voorschoten vast te stellen.
13

Vragen van Autoriteit Persoonsgegevens
Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen aan de Autoriteit
Persoonsgegevens over het gebruik van het containerregistratiesysteem.
2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

14

Z/19/028158 Wob-verzoek Rijnland Route
Besluit
1. op het verzoek om informatie over de totstandkoming van de Rijnlandroute
binnen de
gemeente Voorschoten, ten aanzien van een deel van de gevonden informatie in de
Decoslaag met betrekking tot de Rijnlandroute, een deelbesluit te nemen;
2. ten aanzien van een deel van de gevonden informatie in de zgn. Decoslaag, te
besluiten het verzoek gedeeltelijk toe te wijzen.

Vastgesteld 7 april 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

