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OVERZICHT AMENDEMENTEN / MOTIES Programmabegroting Voorschoten 2021  (raadsvergadering 5 november 2020)

ID TITEL
VLS = Voorschoten Lokaal Sterk
ONS = ONS Voorschoten

DICTUM BESLUIT

AMENDEMENTEN
106 Amendement 106 VVD GL D66 

over IWKp-rioolstelsel

Mede-ondertekend door:
CDA

Besluit:

De tekst van de programmabegroting 2021 als volgt te 
wijzigen:

Onderstaande tekst op pagina 13:
“Het robuust stelsel (waaronder persleidingen) is nog niet 
verwerkt in de budgetten van het IWKP.”

Te vervangen door:
“De optimalisatiemaatregelen voor het rioolstelsel zijn nog niet 
verwerkt in de budgetten van het IWKP.”

De omschrijvingen van investeringen in tabel 62 op pagina 187:
“Robuust scenario IWKP” en “Persleiding Vlietwijk”

Te vervangen door:
“Optimalisatiemaatregelen IWKP”.

Waar wordt gesproken over “robuust (riool)stelsel”

Deze term te vervangen door:
“Geoptimaliseerd rioolstelsel”.

107 Amendement 107 PvdA CDA 
ONS SP VLS over verhoging 
budget milieubeheer

Mede ondertekend door
D66 GL

Besluit
1. Een bedrag van €100.000 toe te voegen aan taakveld 
7.4 van de begroting 2021 voor de uitvoering van maatregelen 
uit het vast te stellen MBP/VEK.
2. Het positieve begrotingssaldo en het begrotingssaldo  
2021 na bestemming met een bedrag van € 100.000 te 
verlagen. 
3. In de meerjarenbegroting het beschikbare bedrag voor 
taakveld 7.4 eveneens met € 100.000 te verhogen  met een 
overeenkomstige afname van het begrote resultaat.
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108 Amendement 108 PvdA CDA 
ONS SP VLS over effecten 
corona sociaal domein

Besluit
1. In de begroting 2021 een stelpost Corona-gevolgen op 

te nemen ten bedrage van €150.000 voor de 
financiering van de extra uitvoerings- en 
ondersteuningskosten die uitvoerings- en 
vrijwilligersorganisaties op het sociaal domein moeten 
maken ten gevolge van de Corona-crisis;

2. Het in de ontwerpbegroting opgenomen positieve 
begrotingssaldo 2021 alsmede het begrotingssaldo na 
bestemming met €150.000 te verlagen. 

109 Amendement 109 ONS CDA 
PvdA VLS over exploitatiekosten 
Cultureel Centrum

Besluit:
- In de begroting 2021een bedrag van 76 K EUR op te 
nemen als dekking voor de bijdrage aan de exploitatiekosten 
van het cultureel centrum in 2021, ten laste van het 
begrotingssaldo 2021.

110 Amendement 110 CDA over 
voorbereidingskrediet 
nieuwbouw Fortgensschool

Besluit

• Voor 2021 een voorbereidingskrediet van € 100.000,- 
beschikbaar te stellen t.b.v. van voor het jaar 2023 
voorgenomen nieuwbouw van de Fortgensschool.
• Het voorbereidingskrediet ad € 100.000,- toe te 
voegen aan het investeringskrediet voor de Fortgensschool op 
het moment dat dat krediet beschikbaar wordt gesteld door de 
raad (begroting 2023).
• Als de investering in de nieuwbouw niet tot stand komt 
het voorbereidingskrediet in één keer af te schrijven en 
daarmee ten lasten te brengen van de exploitatie.

111 Amendement 111 D66 GL over 
Visie op Energie en Klimaat 
(VEK)

Mede ondertekend door:
SP

Besluit:

1. Het voorgestelde besluit als volgt aan te vullen met 
een nieuw beslispunt:
• De gemeentelijke rekening van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten met € 200.000 te 
verlagen;
• Ten laste van de algemene reserve voor elk van de 
jaren 2021 en 2022 incidenteel een bedrag van € 100.000,- 
beschikbaar te stellen ter uitvoering van aanvullende 
maatregelen voortvloeiend uit Informatiebrief 68 en het 
college daarbij te verzoeken:
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a. Met dit bedrag in ieder geval invulling te geven aan 
wettelijke taken, voor zover daarvoor geen separaat 
investeringskrediet aangevraagd hoeft te worden;
b. Een vervolg te geven aan de wijkgerichte aanpak 
verduurzaming en om deze aanpak waar mogelijk te 
verbreden tot een integrale aanpak van de in informatiebrief 
68 beschreven duurzaamheidsopgave, waarbij de volgende 
onderwerpen in ieder geval worden meegenomen: 
verduurzaming woningen, klimaatadaptie (incl. risicodialoog) 
en energiebesparing;
c. Inwoners van Voorschoten hierbij praktisch te 
betrekken via eenduidige communicatie.
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ID TITEL DICTUM BESLUIT
MOTIES
165 Motie 165 PvdA over 

verbetering kwaliteit 
oppervlaktewater

Mede-ondertekend door:
GL D66 CDA +
VVD ONS SP +
VLS

Verzoekt het college:
1. Om voor 1 juli 2021 met een voorstel te komen hoe 
Voorschoten de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat 
verbeteren, zodat aan de wettelijke normen voor kwaliteit van 
oppervlaktewater kan worden voldaan, en wat de financiële 
consequenties hiervan zijn

166 Motie 166 ONS PvdA CDA VLS 
over leges zonnepanelen

Mede-ondertekend door:
GL +
SP

Roept het college op:
met een voorstel te komen om met ingang van het jaar 2021 het 
plaatsen van zonnepanelen aan of bij woningen legesvrij te 
maken tot het moment dat wij onze doelstellingen van een 
energieneutraal Voorschoten hebben bereikt en daar een bepaling 
in de Legesverordening voor op te nemen

167 Motie 167 ONS CDA PvdA VLS 
over Leerplicht en voortijdig 
schoolverlaten

Roept het college op 
vóór 1 april 2021 met voorstellen te komen om de capaciteit bij 
de afdeling onderwijs en/of bij het Regionaal Bureau Leerplicht 
(RBL) op het onderdeel voortijdig schoolverlaten op voldoende 
niveau te brengen.

168 Motie 168 ONS CDA PvdA VLS 
over P.M. posten

Roept het college op 
om met ingang van de Programmabegroting 2022 geen P.M. 
begrotingsposten meer op te nemen

169 Motie 169 CDA ONS PvdA VLS 
over communicatiestrategie 
MBl Plan

Roept het College op,
1. Bij de vormgeving en uitwerking van het Milieubeleidsplan/VEK 
gericht aandacht te schenken aan een effectieve 
communicatiestrategie alsook goede voorlichting; 
2. In dit verband onder meer extra aandacht te schenken aan 
duurzaam gedrag van jongeren als onderdeel van de 
gemeentelijke duurzaamheidsagenda, vanuit  het besef dat juist 
hun keuzes  verschil kunnen maken in energieverbruik, gericht op 
vermindering van hun “carbon footprint”.
3. In de communicatie extra aandacht te besteden aan de 
nadelige effecten van houtstook op de luchtkwaliteit. Dit geldt 
met name zoals uit  allerlei onderzoek  steeds meer naar voren 
komt, kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen en 
mensen met een long-, hart- of vaatziekte.

170 Motie 170 CDA ONS PvdA VLS 
over Energiescan

verzoekt het college
- Tempo te maken met de toegezegde energiescan en die de 
raad uiterlijk 1 juni  2021 a.s  te doen toekomen
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Mede ondertekend door:
VVD SP

171 Motie 171 CDA ONS PvdA over 
onderzoek gemeentewerf

roept het college op 
1. te onderzoeken of de vervangende nieuwbouw van de 
gemeentewerf in semipermanente kwaliteit kan worden 
uitgevoerd, zodat ook de kosten van de vervangende nieuwbouw 
van de gemeentewerf kunnen worden afgeschaald;
2. de raad uiterlijk 1 juli 2021 te informeren over de uitkomsten 
van dit onderzoek.

172 Motie 172 CDA over extra 
inzet preventie

Geeft het college in overweging:
1. In te zetten op een verhoogd aanbod van zowel de cursus “Aan 
de slag met drukke kinderen” als “Beter omgaan met pubers” 
opdat hiervoor geen wachtlijsten meer zijn.
2. Dekking hiervoor te halen uit de extra middelen afkomstig van 
het Rijk m.b.t. Covid-19 en/of Sociaal Domein, 6.72 
Maatwerkdienstverlening 18-

173 Motie 173 SP over eerlijke 
OZB

Spreekt uit:
1. Dat de OZB-woningen slechts met inflatie zal worden 
verhoogd;
2. Dat de OZB-niet woningen wordt verhoogd met een 
totaalbedrag van 200.000 boven inflatie, dat voor 75% toevalt 
aan de eigenarenheffing;

Verzoekt het college de raad te informeren welke gevolgen dit 
heeft voor de inkomstenmaatstaf;


