besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 21 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

Corona

1.1.1

informatiebrief Corona
Besluit
Informatiebrief 21 over de laatste stand van zaken over de Corona-crisis vast te
stellen

1.1.2

beantwoording schriftelijke vragen van het CDA d.d. 7 april 2020 nr 151
over de corona crisis
Besluit
de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA (nr. 151) d.d. 7 april
2020 over de corona crisis vast te stellen

1.1.3

Beantwoording schriftelijke vragen SP iz sociale gevolgen corona
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door SP d.d. 7 april 2020
met betrekking tot Sociale gevolgen corona vast te stellen.

1.2.1

Verdeling werkzaamheden (art. 1.1 RvO)
Besluit
de werkzaamheden binnen het college van burgemeester en wethouders voor de
verdere bestuursperiode 2020-2022 te verdelen

1.2.2

vervanging burgemeester (art. 1.3 RvO)
Besluit
de vervanging van de burgemeester als volgt vast te stellen:
wethouder de Bruijn aan te wijzen als eerste loco-burgemeester; (ongewijzigd)
wethouder Spil aan te wijzen als tweede loco-burgemeester;
wethouder Cramwinckel aan te wijzen als derde loco-burgemeester (ongewijzigd

1.2.3

Onderlinge vervanging wethouders (art. 1.2 RvO
Besluit
de onderlinge vervanging vast te stellen:

wethouder de Bruijn door wethouder Spil,
wethouder Spil door wethouder Cramwinckel
wethouder Cramwinckel door wethouder de Bruijn (ongewijzigd).
2.

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 14 april 2020 vast te stellen.

3.

Beslissing op bezwaar inzake verkeersbesluit Voorstraat e.o.
Besluit
1. Het advies van de Commissie Bezwaarschriften d.d. 18 februari 2020
over te nemen;
2. Het bezwaar Z/19/037548 d.d. 7 november 2020 en het bezwaar
Z/19/038075 d.d. 22 november 2019 niet ontvankelijk te verklaren;
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

4.

Verlenging ter inzage termijn regionale bedrijventerreinenstrategie
Economie071 gemeenten
Besluit
1. De ter inzagetermijn van de regionale bedrijventerreinenstrategie voor de
Economie071 gemeenten, welke nu afloopt op donderdag 30 april 2020, vanwege
de omstandigheden rondom de Covid-19 crisis, te verlengen met twee weken tot
en met donderdag 14 mei 2020.
2. De portefeuillehouder economie mandaat te geven indien nodig de termijn van
verlenging op drie weken te stellen in plaats van op twee weken.

5.

Prestatieafspraken gemeente Voorschoten 2020 – 2024.
Besluit
1. Akkoord te gaan met de Prestatieafspraken gemeente Voorschoten 2020 –
2024;
2. Daarmee akkoord te gaan met de jaarschijfafspraken 2020/2021;
3. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
4. De portefeuillehouder te mandateren om de prestatieafspraken te
ondertekenen op 29 april 2020 en minimale wijzigingen door te voeren ten
behoeve van de ondertekening.

6.

Z/19/038279/169725 Jaarrekening 2019 vs
Besluit
De gemeenteraad met betrekking tot de jaarrekening 2019 het volgende ter
besluitvorming voorleggen:
a. De jaarrekening 2019 met een resultaat van € 2.550.153 vast te stellen;
b. Ten laste van het resultaat 2019 een bedrag van € 523.400 over te hevelen
naar 2020 voor:
·Burgerparticipatie €113.600
·Evenementenbeleid €15.900
·Verkeersmaatregelen Multatulilaan €60.000
·Uitvoering coalitieakkoord €26.000
·Kwaliteitsmaatregelencentrum Voorstraat €15.000
·Beeldkwaliteitscentrum Voorstraat €17.500
·Integraal vastgoedonderzoek €65.000
·Onderzoek verplichtingen werf €20.000
·Subsidiebeleid €50.000
·Resterend budget Actieplan Jeugd €88.700
·Pilot expertise Jeugd GGZ €36.000
·Wijkambassadeurs opleiden/begeleiden €3.100
·Woonvisie en prestatie-afspraken €12.600

c. Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van €
287.700 over te hevelen naar 2020 voor:
·Budget versterking financiële positie €22.300
·Valkeweg Bruggen €19.500
·Parkeeronderzoek Centrum €10.000
·Verkeersonderzoek rotonde €25.000
·Kwaliteitsimpuls Centrum €20.400
·Coalitieakkoord Energiebezuiniging €26.100
·Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid €106.700
·Straatmeubilair mindervaliden €9.000
·Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio en visie op
samenwerking € 48.700
d. Het resterende resultaat na de beslispunten b en c van € 2.026.753 als volgt
te bestemmen;
·Instellen egalisatiereserve omgevingsvergunningen €945.600
·Instellen reserve Specifieke Uitkering Stimulering Sport(SPUK) €159.200
·Instellen voorziening Duivenvoorde Corridor Wandelpaden €349.700
·Instellen voorziening Maatschappelijke Agenda €200.000
·Instellen voorziening Klimaat gelden Warmtetransitie Algemene Uitkering
€ 237.100
·Toevoeging resultaat 2019 rekenkamercommissie aan de reserve
Rekenkamercommissie € 20.250
e. Het resterende saldo na bestemmingen ad. € 114.903 toe te voegen aan de
concernreserve;
f. De investeringskredieten, opgenomen in bijlage 3 van de jaarrekening 2020,
ter hoogte van € 84.908 af te sluiten en de effecten van de vrijval te verwerken
in de begroting 2019;
g. Een totaalbedrag ad. € 4.634.417 aan investeringskredieten, opgenomen in
bijlage 3 van de jaarrekening 2019, over te hevelen naar 2020 inclusief de
hiervoor aangewezen dekking.
2. Met betrekking tot de evaluatie van de reserves en voorzieningen het volgende
ter besluitvorming voor te leggen:
·Het opheffen van de Reserve platform toegankelijkheid en het saldo ad.
€ 18.790 toe te voegen aan een nog in te stellen bestemmingsreserve
Brede adviesraad.
·Opheffen van de Voorziening onderhoud bijzonder onderwijs €0
3. Met betrekking tot de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoorde
Corridor de volgende beslispunten voor te leggen
·Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te
bekrachtigen voor de bijlagen ‘Toelichting op de grondexploitatie
Duivenvoorde Corridor’, ‘Risicoanalyse’, ‘Samenvatting en
verschillenanalyse’ en ‘Kredietenoverzicht DVC 2020- 2023”.
·De geactualiseerde grondexploitatie Duivenvoorde Corridor vast te
stellen per 1 januari 2020 op € 654.000 negatief.
·Het krediet vast te stellen conform de in de bijlage opgenomen tabel
“Kredietoverzicht Duivenvoorde Corridor 2020-2023”
4. De op de vaststelling van de jaarstukken 2019 betrekking hebbende
begrotingswijziging voor 2019 vast te stellen inclusief de actualisatie van de
grondexploitatie Duivenvoorde Corridor 2020-2023
5. De wethouder Financiën mandaat te geven voor het doen van tekstuele
aanpassingen in de jaarstukken.
7.

Z/20/041028 Z/20/041 wob verzoek
Besluit
Het Wob-verzoek grotendeels in te willigen.

8.

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over Starrenburg III op 10
maart 2020
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door raadslid Jolien Schroot
van de Fractie D66 op 10 maart 2020 met betrekking tot Starrenburg III door te
sturen naar de raad.

9.

Algehele herziening APV Voorschoten 2020
Besluit
1. De technische vragen vanuit de raad naar aanleiding van het raadsvoorstel
Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020 te beantwoorden via de
geformuleerde antwoorden onder de bijgaande formulieren
technische/informatieve vragen over de lopende agendapunten.
2. Aan de raad voor te stellen de inwerkingtreding van de APV 2020 te wijzigen
in 15 juni 2020 (was 1 mei 2020) en het raadsvoorstel en raadsbesluit
dienovereenkomstig aan te passen.
3. In artikel 2.29a, eerste lid aanhef onder b. van de APV 2020 het abusievelijk
genoemde tijdstip van 03:00 uur te wijzigen in 02:00 uur en het raadsvoorstel en
raadsbesluit dienovereenkomstig aan te passen.

Vastgesteld 28 april 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de loco-burgemeester,
P. de Bruijn

