besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 2 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

Corona:
Informatiebrief nr 31 corona, verzonden 28 mei 2020
Besluit
het college stemt in met de informatiebrief

3

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 26 mei 2020 vast te stellen

4

Aanbrengen muurschildering tunnel Kniplaan/ Veurseweg
Besluit
1. Kennis te nemen van het project kunst in tunnels van de Landschapstafel
Duin Horst & Weide, waaronder kunst in de tunnel bij Kniplaan/
Veurseweg;
2. De uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Leidschendam-Voorburg,
als financieel beheerder van de gelden van het Meerjarenprogramma Duin
Horst & Weide te ondertekenen;
3. Bijgevoegde overeenkomst te sluiten met de provincie Zuid-Holland,
eigenaar van de tunnel en de makers van de muurschildering over het
aanbrengen van de muurschildering in de tunnel en het onderhoud van de
schildering;
4. Via een begrotingswijziging in de Najaarsnota de verhoging van de baten
en lasten op taakveld 5.7 te verwerken (budgetneutraal);
De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over het project;
Beslispunt voor de burgemeester:
Wethouder Spil te machtigen om de onder 2 en 3 genoemde overeenkomsten
te ondertekenen.

5

Beantwoording schriftelijke vragen 155 VVD over afval bij
ondergrondse containers
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de VVD fractie d.d.
6 mei 2020 met betrekking tot afval bij ondergrondse containers vast te
stellen.

1

6

Het gebruik van chips in de minicontainer.
Besluit
Ingekomen vragen omtrent het gebruik van de registratie chips in de
minicontainer te beantwoorden middels bijgevoegde brief.

7

Opvang van alleenreizende vluchtelingenkinderen uit Griekenland
Besluit
1. De bijgaande brief aan staatssecretaris mw. Broekers-Knol van Justitie en
Veiligheid, aangaande de opvang van alleenreizende asielzoekerskinderen uit
Griekenland, te verzenden;
2. De raad te informeren door toezending van een afschrift van de brief aan de
staatssecretaris

8

Herverdeling taakstelling huisvesting statushouders VoorschotenWassenaar
Besluit
1. Akkoord te gaan met de herverdeling (samenwerking) tussen Voorschoten
en Wassenaar inzake de wettelijke taakstelling statushouders, op grond
van artikel 29, lid 2 van de Huisvestingswet. Het betreft de taakstelling
over het eerste half jaar van 1 januari tot 1 juli 2020 van het
taakstellingsjaar 2020.
2. De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de stand van
zaken taakstelling huisvesting statushouders, waaronder het besluit onder
1.
3. Het COA Rijswijk schriftelijk op de hoogte te stellen over het besluit tot
herverdeling Voorschoten en Wassenaar.
4. De Provincie schriftelijk verzoeken om de taakstelling van Wassenaar voor
de eerste helft van 2020 (1 januari 2020 tot 1 juli 2020) op te hogen met
4 vergunninghouders en de taakstelling van Voorschoten te verlagen met
4 vergunninghouders.

9

Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening
Besluit
1. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit voor te stellen de
startnotitie beleidsplan
schuldhulpverlening vast te stellen.

Vastgesteld 9 juni 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
Ch. B. Aptroot
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