besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 14 juli 2020
Aanwezig:

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

1

Opening

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
de besluitenlijst van 7 juli 2020 vast te stellen

3

(Door)Startnotitie Starrenburg III
Besluit
1. Te besluiten één uitwerkingsplan op te stellen dat bestaat uit twee
deelontwikkelingen op de locatie Starrenburg III;
2. Initiatiefnemers/grondeigenaren te informeren over het bestuurlijk
door de gemeente ingenomen standpunt hierover d.m.v. bijgaande
brief verlenging intentieovereenkomst
3. De (Door)Startnotitie Starrenburg III vast te stellen.

4

Tussenevaluatie minimabeleid en Onderzoek Armoedeval en
collectieve zorgverzekering
Besluit
1. De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de
tussenevaluatie minimabeleid en Onderzoek Armoedeval
2) De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de collectieve
zorgverzekering

5

Stand van zaken invoering systematiek van kostprijsdekkende huur
Besluit
De informatiebrief over de stand van zaken invoering systematiek van
kostprijsdekkende huur vast te stellen.

6

Startnotitie Raadhuislaan 41-47
Besluit
op verzoek van de portefeuillehouder wordt het voorstel van de agenda
afgevoerd; komt volgende week terug

7

Uitkomsten spoedappèl aanbesteding jeugdzorg
Besluit
De raad met bijgaande informatiebrief te infomeren over de uitkomsten van
het spoedappèl en de betekenis daarvan voor het lopende inkoopproces.
1

8

Capaciteitsknelpunten elektriciteitsnet regio Leiden
Besluit
1.Kennis nemen van de stand van zaken rondom het locatieonderzoek naar
een geschikte locatie voor de realisatie van een 50kV-onderstation in Leiden
Zuid-West/Voorschoten;
2. In te stemmen met de informatiebrief aan de raad en deze door te geleiden
aan de griffier.

9

Beantwoording schriftelijke vragen 163 CDA over de bestrijding
eikenprocessierups
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door CDA d.d. dinsdag
19 juni 2020 met betrekking tot bestrijding eikenprocessierups vast te stellen.

10

Verlenging omgevingsvergunning kinderboerderij
Besluit
1. De omgevingsvergunning voor de kinderboerderij Voorschoten voor de duur
van 1 jaar te verlengen tot 1 september 2021.
2. De genoemde evaluatie te laten plaatsvinden in juni 2021

11

Beantwoording Schriftelijke vragen VVD m.b.t. Vertraging
Werkzaamheden Rijnlandroute
Besluit
De schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over vertraging in de
uitvoering van de werkzaamheden aan de Rijnlandroute te beantwoorden door
middel van bijgevoegde beantwoordingsbrief

Vastgesteld 21 juli 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
Ch. B. Aptroot
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