besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 7 april 2020
Aanwezig:

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

1

Opening

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 31 maart 2020 vast te stellen.

3

Startnotitie APV en aanpalend beleid
Besluit
•
•

4

De startnotitie APV gerelateerde onderwerpen aan raad voor te leggen
ter besluitvorming.
Het raadsvoorstel met de startnotitie ter verdere behandeling in
handen te stellen van de griffier.

Zienswijze begroting 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden
Besluit
Instemmen met behandeling door de raad van bijgevoegd voorstel en
zienswijze.

5

Uitkomsten participatie samenleving Milieubeleidsplan (MBP)
Besluit
De informatiebrief aan de raad met betrekking tot de uitkomsten van de
participatie samenleving voor het milieubeleidsplan vast te stellen en deze
door te geleiden naar de griffier.

6

Vaststellen Accommodatiebeleid
Besluit
De raad voor te stellen:
•

•

In afwijking van het proces zoals verwoord in de commissie B&B van
28 november 2019 vervolgonderzoek uit te voeren binnen het project
integraal accommodatiebeleid conform de aanbevelingen van het
rapport van BBN (zoals verwoord onder beslispunt 2, 3 en 4)
Conform aanbevelingen van het rapport het college te vragen een
conceptvisie te formuleren op het accommoderen van
maatschappelijke instellingen en deze ter vaststelling aan de raad aan

•

•

•
•
•
•

7

te bieden. Met name ten behoeve van het cultuurveld en op basis van
de Maatschappelijk Agenda (zie bijlage 4).
Conform aanbevelingen de volgende uitvoeringsprojecten te starten:
a) gemeentewerf (bepalen van de beste alternatieve locaties aan de
Rouwkooplaan, Industrieweg of Hofweg (in afstemming met
ontwikkeling) en de verkoop Koninklijke Marinelaan),
b) Fortgensschool als onderdeel van het IHP (met evt. tijdelijke
huisvesting in de prinses Marijkeschool),
c) Zwaluwweg 4; voorbereidingen treffen om de locatie te verkopen,
Conform de aanbevelingen de volgende onderzoeksopdrachten te
starten:
a) De inzet van het Winston Churchillplein om een private ontwikkeling
met maatschappelijke instellingen in de Kruispuntkerk haalbaar te
maken,
b) Burgemeester vd Haarplein; Onderzoek naar wensen en noodzaak
omvang sportvoorziening (met bijbehorende locatie) en ontwikkeling
brandweerkazerne d.m.v. overdracht aan/afstemming met
veiligheidsregio,
In afwijking van het herstelplan te besluiten het gemeentehuis (de
Leidseweg 25/27) niet te verkopen, maar wel de herontwikkelingsmogelijkheden te betrekken bij het vervolgonderzoek,
Het college te vragen om een plan op te stellen voor de (ambtelijke)
organisatie om de herontwikkeling van de bouwlocaties voor te
bereiden en te ondersteunen.
Het rapport Ontwikkelstrategie accommodaties (maart 2020) vrij te
geven voor communicatie met de diverse instellingen,
Met dit besluit wordt het besluit van 10 maart 2020 over dit zelfde
onderwerp vervangen.

Bezwaar tegen het uitblijven van een reactie op verzoek om twee
namen aan te brengen op het oorlogsmonument.
Besluit
Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

8

Schriftelijke vragen Voorschoten Lokaal Omgevingswet
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Voorschoten Lokaal
d.d. vrijdag 13
maart 2020 met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet 2020 vast
te stellen.

Vastgesteld 14 april 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
P.J. Bouvy-Koene

