besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 7 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 30 juni 2020 vast te stellen.

3

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 164 PvdA inzake
woningmarktmonitor
Besluit
Akkoord te gaan met de schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld
door de PvdA.

4

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 161 CDA over
ondergronds brengen hoogspanningslijn (nav brief inwoners)
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 39
RvO 161 CDA over ondergronds brengen hoogspanningslijn en deze door te
geleiden naar de griffie.

5

Vaststellen regionale bedrijventerreinenstrategie
Ivm behandeling van dit onderwerp in Oegstgeest is stuk vertrouwelijk t/m
dinsdag 14 juli, kan daarna op de openbare publicatielijst
Besluit
1. De conceptstrategie ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten,
ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030’ , inclusief bijlage 1 t/m 4
ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad;
2. De volgende documenten als bijlagen toesturen naar de gemeenteraad:
- Rapportage sociaal economisch profiel Leidse regio (Ecorys, 26 juni
2019);
- Leidsche toelichting bij Ruimte voor bedrijven in de Economie071
gemeenten;
- Toelichting ondernemersstandpunt op strategie bedrijventerreinen;
- Naar een BT-strategie voor de 071-regio. Kwalitatieve verdieping vraag
en aanbod (Stec-groep, 26 januari 2018);
- Reactiedocument informele bijeenkomsten ;
- Reactiedocument formele inspraakprocedure;
3. De conceptstrategie, separate bijlage 4 en het reactiedocument formele
inspraakprocedure publiceren via de site van economie071 en de
gemeentelijke publicatiekanalen;
4. Het reactiedocument formele inspraakprocedure toesturen aan de indieners
1

van de zienswijzen;
5. Twee jaar na vaststelling van de strategie een evaluatie uitvoeren, waarbij
wordt ingegaan op de uitgangspunten van de strategie, het aflopen van het
convenant Ruimte voor bedrijven 2018-2022, de monitoring en de resultaten
van het uitvoeringsplan;
6

Offerte uitvraag alle uitvoeringskosten Werk en Inkomen bij de
gemeente Leiden
Besluit
1. De bijgaande brief van een offerte uitvraag, onder voorbehoud van
onderhandeling, voor de gemeente Voorschoten over alle uitvoeringskosten
voor het onderbrengen van Werk en Inkomen aan de gemeente Leiden vast te
stellen.

7

VNG-ledenraadpleging over het rechtzetten van de scheefheid in de
achtervang van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vs
Besluit
In de ledenvergadering van de VNG:
1. Het voorstel voor het hanteren van de marktwaarde van het DAEB-bezit
(DAEB = Diensten van Algemeen Economisch Belang) als verdeelsleutel voor
de obligolening af te wijzen;
2. Het voorstel voor het hanteren van de marktwaarde van het DAEB-bezit als
verdeelsleutel voor nieuw te borgen leningen en herfinanciering af te wijzen;
3. Het voorstel voor het hanteren van de marktwaarde van het DAEB-bezit als
verdeelsleutel voor de bestaande leningen nadrukkelijk af te wijzen.

Vastgesteld 14 juli 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
Ch. B. Aptroot
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