besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 28 april 2020
Aanwezig:

P. de Bruijn, loco-burgemeester; M. Cramwinckel, wethouder; E. Spil, wethouder;
A. R. de Graaf, gemeentesecretaris.

Afwezig:

mw. P.J. Bouvy-Koene, burgemeester

1

Opening

1.1.1

Uitwerking en keuze maatregelen om de ondernemers van
Voorschoten te ondersteunen.
Besluit
1 instemmen met bijgaande raadsinformatie brief
2 via de geëigende procedure de raadsinformatiebrief doorgeleiden naar de
gemeenteraad
3 kennis te nemen van de mogelijkheden aangaande de subsidie afdeling MO

1.1.2

informatiebrief Corona
Besluit
akkoord te gaan met de reeds verzonden informatiebrief aan de raad

1.1.3

brief corona sportverenigingen
Besluit
kennis te nemen van de brief van weth. Cramwinckel aan de
sportverenigingen

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 21 april 2020 vast te stellen

3

Marap W&I 2019
Besluit
De raad te informeren over de managementrapportage Werk en Inkomen
2019 via bijgevoegde informatiebrief

4

Zienswijze conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling
Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden (voorheen GR H10) GR H10
Besluit
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden.
2. De raad voor te stellen over de concept begroting 2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze naar voren te brengen bij het

bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Jeugdhulp
Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.
5

Z/20/042571Informatieveiligheid: ENSIA Collegeverklaring en
verbeterplan Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2019.
Besluit
1. De collegeverklaring Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2019 vast te
stellen.
2. Het verbeterplan Informatiebeveiliging DigiD 2019 vast te stellen.
3. Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie te verzoeken de in het
verbeterrapport genoemde maatregelen te treffen

6

Beantwoording schriftelijke vragen nieuwbouw terrein Intratuin
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door ONS Voorschoten
over nieuwbouw op terrein Intratuin vast te stellen.

7

Verbeterplan Gecertificeerde Instellingen VS
Besluit
Kennis nemen van
1. het verbeterplan Gecertificeerde Instellingen
2. de financiële gevolgen van € 12.802 in 2020 en € 34.630 in 2021 (€ 25.603
incidenteel en € 9.027 structureel) die worden verwerkt in respectievelijk de
Voorjaarsnota en de Kadernota.

Vastgesteld 4 mei 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de loco-burgemeester,
P. de Bruijn

