besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 16 juni 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 9 juni 2020 vast te stellen

3

Beantwoording schriftelijke vragen GL 157 over maaibeleid
Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Groen Links d.d.
dinsdag 22 mei 2020 over het maaibeleid vast te stellen.

4

Subsidieplafonds Subsidieplan 2020-2023 – vaststelling voor het
subsidiejaar 2021
Besluit
Op basis van het Subsidieplan 2020-2023 de subsidieplafonds als volgt vast te
stellen:
Welzijn € 1.210.000,Bibliotheekvoorziening € 322.705,Reddingswerk € 1.221,Preventie Jeugdcriminaliteit € 6.994,Discriminatievoorziening € 8.011,Cultuur, cultureel erfgoed, sport en scouting € 143.419,Verstrekking van de subsidie vindt plaats volgens het eerder vastgestelde
subsidieplan 2020-2023, waarbij de genoemde bedragen onder punt 1 niet
kunnen worden overschreden.

5

Z/20/043858/193071 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 18
juni 2020
Besluit
1. De agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van Dunea
d.d. 18 juni 2020 voor kennisgeving aan te nemen, agendapunt 2 (verslag
AVA 21 november 2019) en 3 (mededelingen van de directie)voor
kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met agendapunten 4
(Jaarrekening 2019 met resultaatbestemming), 5 (décharge RvB en RvC), 6
(Herbenoeming bestuurder/algemeen directeur), en 7 (Benoeming
accountant).
2. Door ondertekening door de burgemeester van bijgevoegde volmacht
wethouder Cramwinckel te machtigen om de gemeente in de
aandeelhoudersvergadering te vertegenwoordigen

6

Z/20/040808 Kadernota 2021 VS
Besluit
1. De Kadernota 2021 vast te stellen als uitgangspunt voor begroting 2021;
2. Het niet-sluitende meerjarenbeeld van de kadernota te dekken door te
prioriteren in de volgende dekkingsmogelijkheden en dit in het zomerreces
uit te werken in de conceptbegroting:
A. Het voor € 75.000 structureel vrij te laten vallen van de stelpost
areaaluitbreiding vanaf 2022;
B. Het verhogen van lokale belastingen m.u.v. OZB;
C. Het vanaf 2021 schrappen van OZB-gebruik niet-woningen en deze
opbrengsten verhalen via OZB-eigendom niet-woningen;
D. Het structureel verlagen van het budget voor beschut werk met €
30.000;
3. Het college op te dragen met inachtneming van de door de gemeenteraad
gestelde prioriteringen vanuit beslispunt 2 te komen tot een reëel en
structureel sluitende begroting 2021;
4. Het college te verzoeken bij het opstellen van de reëel en structureel
sluitende begroting 2021 de volgende dekkingsvoorstellen te betrekken:
I.
De lasten als gevolg van PFAS voor riool en water te dekken
door een verhoging van de opbrengst van de rioolheffing met €
16.500;
II.
Ter dekking van de kosten voor Jeugdhulp € 75.000 van de
stelpost voor areaaluitbreiding in te zetten;
III.
Ter dekking van de kosten voor Jeugdhulp in navolging van
2022 en 2023 ook voor 2024 een stelpost voor extra
rijksmiddelen Jeugdzorg te ramen;
IV.
De hogere lasten voor grof vuil voor € 13.000 te dekken door
een verhoging van de afvalstoffenheffing;
V.
De gemeentelijke bijdrage van € 300.000 voor de
aanlegkosten van de aansluitingen op de ontsluitingsweg op de
Intratuin-locatie te dekken door een onttrekking van € 300.000
aan de bestemmingsreserve ‘bovenwijkse voorzieningen’;
VI.
De investering in de VRI voor de ontsluitingsweg op de
Intratuin-locatie ter hoogte van € 300.000 te dekken door een
onttrekking van € 300.000 aan de bestemmingsreserve
‘bovenwijkse voorzieningen’ en dit bedrag toe te voegen aan
de reserve kapitaallasten;
VII.
Ter dekking van de ontwikkelingen in de kadernota 2021
volgende structurele stelposten vrij te laten vallen:
stelpost indexatie 2020 ter hoogte van € 23.000;
stelpost cao-ontwikkelingen GR’en ter hoogte van €
102.531;
stelpost Boa-capaciteit ter hoogte van € 140.000;
stelpost gevolgen paspoortdip ter hoogte van € 90.100
voor 2021 t/m 2023 en € 49.277 voor 2024;
stelpost herverdeling Gemeentefonds ter hoogte van
respectievelijk € 814.266 (2021), € 515.867 (2022), €
145.404 (2023) en € 199.349 (2024).
5. De wethouder Financiën mandaat te geven voor het doen van tekstuele en
cijfermatige aanpassingen in de stukken.

7

Beantwoording schriftelijke vragen CDA Stand van zaken Intratuin

Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door raadslid C.
Bremmer van de Fractie CDA op 19 mei 2020 met betrekking tot Stand van
zaken Intratuin door te sturen naar de raad.

8

Beantwoording schriftelijke vragen ONS Voorschoten inzake woonzorg
Besluit
Akkoord te gaan met de schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld
door ONS Voorschoten

Vastgesteld 23 juni 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
Ch. B. Aptroot

