besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 30 juni 2020
Aanwezig:

Afwezig:

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

1

Opening

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
de besluitenlijst van 23 juni 2020 vast te stellen.

3

Informatiebrief voorzieningenniveau Cultuur ten behoeve
ontwikkeling multifunctionele accommodatie
Besluit
Bijgevoegde informatiebrief over huisvesting cultuuractiviteiten in een MFA
vast te stellen;
Na raadpleging van de raad (pas) een standpunt in te nemen over het
gewenste voorzieningenniveau cultuur dat men wil en kan huisvesten ten
behoeve van de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie.

4

Beantwoording schriftelijke vragen D66 (160) iz effect pandemie op
sociaal domein
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door D66 d.d. 10 juni
2020 met betrekking tot de effecten van de pandemie op sociaal domein vast
te stellen.

5

Regionale inkoop Jeugdhulp 2021 en verder VS
Besluit
1. In te stemmen met:
a. De inkoopleidraad jeugdhulp H10, 2021 ev
b. de bij deze leidraad behorende bijlagen 1 t/m 5 Handboek,
Ontwikkelovereenkomst,
Resultaatovereenkomst, Administratieprotocol, Meten, duiden en
oordeelsvorming
c. het aangaan- en desgewenst verlengen, wijzigen of beëindigen van
overeenkomsten voor jeugdhulpproducten met jeugdhulpaanbieders en
vrijgevestigden
2. De directeur van het Servicebureau Jeugd Haaglanden met de uitvoering
van dit besluit te belasten.
3. De financiële consequenties te verwerken in de begroting
4. De raad informeren over de inkoop Jeugdhulp 2021 en verder, conform
bijgevoegde raadsinformatiebrief

1

6

Fusie bestuur Nutsbasisschool Voorschoten met de Stichting Panta
Rhei
Besluit
Positief advies af te geven betreffen de fusie tussen het bestuur van de
Nutsbasisschool Voorschoten en Panta Rhei.

7

Z/20/044913informatiebrief financiële impact coronacrisis 2020 en
2021.
Besluit
1. Vaststellen informatiebrief financiële impact coronacrisis + bijlage.
2. Akkoord te gaan met het versturen van de informatiebrief financiële impact
coronacrisis

Vastgesteld 7 juli 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
Ch. B. Aptroot
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