besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 12 mei 2020
Aanwezig:

Ch. B. Aptroot, burgemeester; P. de Bruijn, wethouder; M. Cramwinckel,
wethouder; E. Spil, wethouder; A. R. de Graaf, gemeentesecretaris.
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Opening

1.1

portefeuilleverdeling
Besluit
De portefeuilleverdeling vast te stellen

1.2.1

Subsidies in relatie tot de coronacrisis VS
Besluit
1. Algemene Uitgangspunten vast te stellen rondom reeds verleende subsidies
in relatie tot de corona crisis, te weten:
a. Er wordt gehandeld binnen de kaders van de beschikbaar gestelde
subsidiegelden.
b. Binnen de grenzen van de verleende subsidie mag een organisatie er niet
op achteruit gaan als gevolg van corona
c. Organisaties moeten melding maken van afwijkingen van het programma.
De gemeente staat, na overleg en besluitvorming hierover, alternatieve
invulling toe van de activiteiten binnen de grenzen van het gestelde doel tot
het maximum van de verstrekte subsidie.
d. Extra druk moet zoveel als mogelijk worden voorkomen voor de
organisaties, een pragmatische insteek geniet de voorkeur binnen de
juridische mogelijkheden.
e. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het digitale aanvraagproces voor het jaar
2021 zoals gebruikelijk doorgaat.
2. Mandaat te verlenen aan wethouder Cramwinckel om in individuele gevallen
maatwerk te leveren binnen de grenzen van het subsidieplafond – het huidige
financiële kader.

1.2.2

informatiebrief 26 Lokale stand van zaken rond Corona (verstuurd 8
mei)
Besluit
de informatiebrief aan de raad vast te stellen
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Openbare besluitenlijst
Besluit
de besluitenlijst van 4 mei 2020 vast te stellen

3

Heroverweging rioolheffing
Besluit
1. De raad te laten besluiten om de gebruiker belastingplichtige te houden
voor rioolheffing;
1

2. De raad te laten besluiten om de begrotingswijziging vast te stellen,
daarmee;
3. Bijgevoegd raadsvoorstel – en besluit voorleggen aan de raad.
4

Z/20/43233/188063 Alliander: Algemene Vergadering van
Aandeelhouders 20 mei 2020
Besluit
1. In te (laten) stemmen met de agendapunten 3 (vaststelling jaarrekening
2019) en daarbij om een onderbouwing van de gehanteerde maximumnorm
voor de beloning van bestuurders te vragen en daar vooralsnog afwijzend op
te reageren, 4 (vaststelling dividend over 2019) 5 (verlening van kwijting aan
de leden van RvB en RvC), 6 (herbenoeming tot commissaris en voorzitter van
de Raad van Commissarissen) en 7 (herbenoeming van de commissie van
aandeelhouders) van de aandeelhoudersvergadering van 20 mei a.s.;
2. In de rondvraag aandacht te vragen voor de afschaffing van de
precariobelasting op de leidingen en kabels van nutsbedrijven;
3. Beslispunt voor de burgemeester:
De burgemeester machtigt de heer drs. H.G. Schokker, wethouder van de
gemeente Wassenaar, om namens hem de gemeente te vertegenwoordigen
tijdens de hiervoor onder 1 genoemde aandeelhoudersvergadering en
stemrecht uit te oefenen.

5

Verslagen over het beheer van de overgebrachte archieven
(jaarverslag) en over het toezicht op het beheer van de nietovergebrachte archieven (inspectierapport) over 2019
Besluit
1. Het inspectieverslag van het beheer van de niet-overgebrachte archieven en
het jaarverslag over het beheer van het oud-archief over het jaar 2019 vast te
stellen en de in het inspectieverslag vermelde aanbevelingen over te nemen.
2. De onder 1. genoemde verslagen in handen te stellen van de griffier ten
behoeve van de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad.
3. De verslagen na vaststelling door het college en kennisneming door de raad
toe te zenden aan de provincie, zoals vastgelegd in de Bestuursovereenkomst
Interbestuurlijk Toezicht.
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Z/20/042525 Zienswijze op begrotingen Gemeenschappelijke
regelingen BSGR
Besluit
1. De raad voor te stellen een zienswijze over de begrotingswijzigingen 2020
en de begroting 2021-2024 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
(BSGR) naar voren te brengen;
2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit in handen te stellen van de griffie voor
verdere behandeling.

7

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 20222024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst WestHolland
Besluit
1. Het raadsvoorstel en zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de
Omgevingsdienst West-Holland en de meerjarenraming 2022-2024 vast te
stellen;
2. Het raadsvoorstel- en besluit in handen te stellen van de griffie voor
verdere behandeling.

Vastgesteld 19 mei 2020,
2

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
Ch. B. Aptroot
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