Openbare besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 9 juni 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:

P. de Bruijn, wethouder

1

Opening

2

weekmarkt voorschoten (formaliseren parafenbesluit d.d. 3 juni 2020)
Besluit
1. Instemmen met de bijgevoegde definitieve plattegrond tijdelijke gewijzigde
opstelling weekmarkt Voorschoten – Treubplein Churchillplein gemengde
opstelling.
2. Het tijdelijk wijzigingsbesluit Marktreglement & Inrichtingsbesluit
weekmarkt Voorschoten Covid-19 vast te stellen met een inwerkingtreding per
5 juni 2020.
3. Op het Winston Churchillplein de noodzakelijke maatregelen te nemen om
deze locatie van structurele stroomvoorziening te voorzien.
4. Instemmen met de bijgevoegde conceptbrief gericht aan de ondernemers
gelegen aan de het Treubplein en Winston Churchillplein.

3

Openbare besluitenlijst
Besluit
de besluitenlijst van 2 juni 2020 vast te stellen

4

jaarverslag cie bezwaar 2019
Besluit
1. kennis te nemen van de inhoud van het vastgestelde jaarverslag van de
Adviescommissie bezwaarschriften over het jaar 2019;
2. dit vastgestelde jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de
gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5

Startnotitie Professor Einsteinlaan 5
Besluit
1. Instemmen met de startnotitie “Professor Einsteinlaan 5”;
2. De raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief.

6

Verzoek adhesiebetuiging P10-gemeenten inzake herverdeling
gemeentefonds
Besluit

Geen gehoor te geven aan het verzoek van het P10-samenwerkingsverband en
ons aan te sluiten bij hun lobby voor een rechtvaardige herverdeling van het
Gemeentefonds
7

Z/20/039619 Voorjaarsnota VS
Besluit
1. De voorjaarsnota 2020 inclusief projectenrapportage vast te stellen;
2. De raad voor te stellen de op de voorjaarsnota 2020 betrekking hebbende
wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen;
3. De raad voor te stellen ten gevolge van specifieke voorstellen in de
voorjaarsnota 2020 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
a. De voorziening invoering omgevingswet laten vrijvallen ten gunste van de
exploitatie (€ 830.810).
b. De bestemmingsreserve invoering omgevingswet ter grootte van € 830.810
met als doel dekking van de invoeringskosten van de omgevingswet in te
stellen door een dotatie van € 830.810 ten laste van de exploitatiebegroting.
c. Met betrekking tot de in te stellen reserve invoering omgevingswet het
volgende vast te stellen:
·Doelstelling: Dekking van de incidentele kosten voor de invoering van de
Omgevingswet vanaf 2020
·Functie:Bestedingsfunctie
·Maxlooptijd:n.v.t.
·Onttrekking2020:€494.158
·Voeding:€830.810
·Max.omvang:€830.810
d. Een bedrag van € 494.158 in 2020 te onttrekken uit de reserve invoering
omgevingswet ter dekking van het programmaplan 2020 van de
omgevingswet
e. Ten gevolge van prijsstijgingen voor de verwerking van het grofvuil een
bedrag van €13.000 te onttrekken uit de egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing.
f. Ten gevolge van de verhoging van afvalverwerkingskosten een bedrag van €
30.000 te onttrekken uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
g. Ten gevolge van voorbereidingswerkzaamheden voor het baggeren van
watergangen een bedrag van € 70.000 te onttrekken uit de
egalisatievoorziening riolering.
4. Een bedrag van € 13.000 beschikbaar te stellen voor de warmtevraag uit
het in de begroting 2020 ter beschikking gestelde bedrag van € 382.000
(waarvan een bedrag van € 75.000 nog niet is bestemd) ter versnelling van de
uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie
van doelstellingen uit het coalitieakkoord'.
5. Een investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor
geluidsapparatuur van de raadszaal.
6. Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de
beschikbare kredieten voor het IWKP van € 5.508.892 (bestaande uit €
2.563.892 restantkredieten uit de JR 2019 en € 2.945.000 uit de Begroting
2020) de volgende beslissingen te nemen:
a. Het resterende investeringskrediet voor de Raadhuislaan ter hoogte van €
210.000 af te sluiten.
b. Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2017 ter hoogte van €
226.568 af te sluiten.
c. Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2018 ter hoogte van €
834.000 te verlagen met €649.000 naar € 185.000.
d. Het resterende investeringskrediet Roucooppark ter hoogte van € 65.000 af
te sluiten.
e. Het resterende investeringskrediet Jan van Galenlaan ter hoogte van €
175.000 af te sluiten.
f. In de Begroting 2020 geraamde kredieten voor het IWKP ter hoogte van €

2.945.000 te verlagen met € 2.470.000 naar € 475.000.
7. Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de
beschikbare kredieten voor de voertuigen de volgende beslissingen te nemen:
a. Het resterende investeringskrediet Nissan trail 201 ter hoogte van € 15.000
af te sluiten.
b. Het resterende investeringskrediet kolkenzuiger 265 ter hoogte van €
165.000 af te sluiten.
c. Het resterende investeringskrediet veegwagen 272 ter hoogte van €220.000
af te sluiten.
d. Het resterende investeringskrediet Maaier Roberine ter waarde van €
60.000 af te sluiten.
8. het raadsvoorstel, raadsbesluit en de voorjaarsnota 2020 in handen te
stellen van de griffie ten behoeve van verdere afhandeling;
8

beantwoording technische vragen jaarrekening 2019
Besluit
akkoord met de beantwoording van de technische vragen

9

Informatiebrief stand van zaken Omgevingswet VS
Besluit
1. De Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2019 vast te stellen;
2. De raad te informeren over de landelijke ontwikkelingen en lokale stand van
zaken rondom de invoering Omgevingswet via bijgevoegde informatiebrief.

10

Samenwerkingsovereenkomst inzake subsidie ZonMw
Besluit
De samenwerkingsovereenkomst inzake subsidie ZonMw voor het
project inbedding, borging en verbinding Leidse regio GGZ infrastructuur aan
te gaan en te ondertekenen;

11

Raadpleegbrief intentie tot verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
Besluit
de raad te vragen haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken en daartoe
de bijgevoegde raadpleegbrief met kenmerk Z/18/024375/183725 voor te
leggen aan de raad;

Vastgesteld 16 juni 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
Ch. B. Aptroot

