Besluitenlijst Commissie Wonen, Ruimte & Groen
Voorschoten
Datum

16-09-2021

Tijd

19:30 - 22:30

Locatie

Online

Voorzitter

Mw. J.C. Schroot

1

Opening en vaststelling agenda
Besluit:
Aanwezig zijn: Fer de Boer, Saskia Boom, Joop Bos, Cees Bremmer, Marjolijn
Eshuis, Ad de Graaf, Patricia Kortekaas, Conny van der Krogt, Erik Maassen, Bart
Lavrijsen, Marleen Persoon, Bram Reinke en Glenn Zeelt.

2

Spreekrecht
Besluit:
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3

Presentatie Belangenvereniging Krimwijk over rapport Krimwijk duurzaam!
Besluit:
De heer Thunnissen geeft een presentatie over de resultaten uit het rapport
Krimwijk duurzaam!. De commissie stelt diverse vragen die allemaal beantwoord
worden.

4

Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Besluit:
Geen opmerkingen.

5

Verordening Duurzaamheidsfonds Voorschoten 2021
Besluit:
De commissie is positief over het voorstel. Na discussie zegt de wethouder toe in
artikel 1 lid d het aantal huishoudens te reduceren naar 50 (i.p.v.100). Daarnaast
zegt ze toe de raad te rapporteren over de voortgang, maar alleen als er iets te
melden is en komt ze terug naar de raad als het budget op dreigt te geraken met
een verzoek voor extra budget. De wethouder kijkt het mandaatbesluit na en laat
een juridische check op de begrippenlijst doen, met name over de definities onder lid
1b. Tot slot komt de wethouder terug op de vraag van de PvdA wanneer het
uitvoeringsplan van de Visie op Energie en Klimaat beschikbaar komt.
(toezeggingen). Het voorstel wordt als bespreekstuk op de raadsagenda
geagendeerd.

6

Brief omwonenden over waterspeeltuin en speelruimteplan
Besluit:
Dit onderwerp wordt kort besproken en de vragen die de commissie heeft worden
beantwoord.

7

Beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 193 CDA over
strooi- en veegbeleid
Besluit:
Dit onderwerp wordt besproken en de vragen die de commissie heeft worden
beantwoord.

8

Voorbereiden portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland 22 september
2021
Besluit:
De commissie is zeer ontevreden dat de stukken alweer niet op tijd waren. Dit zal
nogmaals bij (de nieuwe directeur van ) Holland Rijnland worden aangekaart. Op
verzoek van de SP wordt bij vraag 1 toegevoegd: 'Voorschoten zie urgentie bij
betaalbare huurwoningen.
Het college komt terug op de vragen van de PvdA over het voor de raad beschikbaar
komen van de planlijst, wat het juiste percentage is bij het toegenomen aantal
woningzoekende en of er vertraging is bij de opzet van de wachtlijst woonwagens.
(toezeggingen)

9

Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke
vragen
Besluit:
Geen opmerkingen.

10

Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Besluit:
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

11

Sluiting
Besluit:
Ca. 22.20 uur.
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