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Onderwerp:
Z/ 20/ 729 521

/ Onderwíjsbijlagen 2020

Besluit:

L
2.

De bijlagen bij de'Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs
Oegstgeest 2OO7'voor het kalenderjaar 2O2Ovast te stellen.
Deze bijlagen met terugwerkende kracht tot en met l januari 2O2Oinwerking te laten

treden.

4

260316

Onderwerp:
Z/2O/7297Oól Deelname fase 1 Limes Bubble Barrier project
Besluit:

7.

Toe te treden tot het Limes Bubble Barrier project en hiertoe het addendum op de
bestaande samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en eenmalig € 2.000,- bij te

dragen aan dit project.

s

259692

Onderwerp:
Z/2O/129479 / Arbeidsvoorwaarden: aansluiting regionale geschillencommissie

Besluit:

L
2.

6

267070

De Regionale arbeidsgeschillencommissievan ServicepuntTtaantewíjzen als
geschillencommissie, als bedoeld in artíkel 11.5 lid 3 Cao Gemeenten en dit besluit
terug te laten werken tot en met Ijanuari2O2O.
Het besluit betreffende de aanwijzing van de regionale commissie voor
bezwaarschriften inzake rechtspositionele geschillen van ServicepuntTl per l julí
2O2Oin te trekken.

3.

De werkgeverscommissie te verzoeken voor de medewerkers van de griffie

4.

besluiten overeenkomstig de besluiten onder 1en 2;daarbij de bijgaande brief aan de
werkgeverscommissie vast te stel len.
Het Gemeenschappelijk Overleg (GO)van dit besluit op de hoogte te stellen.

te

Onderwerp:

Zl19/I27637 / Beslissingen op bezwaar inzake twee Wob-verzoeken
Besluit:

L
2.
3.
4.

Het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften op het bezwaarschrift van
bezwaarde gericht tegen de besluiten van 13 september 2OL9 (nr lll; t9/127637) en
4 november 2Ot9 (nr.lY;79/128421) over te nemen;
de bezwaarschriften van bezwaarde niet-ontvankelijk te verklaren;
de bestreden besluiten van 13 september 2OI9 (nr lll) en 4 november 2019 (nr. lV) te
herroepen en de Wob-verzoeken af te wijzen;
het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

Ll3
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261784

Onderwerp:
Z/2O/730728 / Convenant Samenwerking Gemeenten en Bewindvoerders in de Leidse
Regio

Besluit:

t.
2.
8

2ó1994

Het'Convenant Samenwerking Gemeenten en Bewindvoerders in de Leidse Regio'aan
te gaan met de bewindvoerders die zich hierbij aan willen sluiten.
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het'Convenant
Gemeenten en Bewindvoerders in de Leidse Regio'.

Onderwerp:
Zl19/128935 / Aanpassing Beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete
Participatiewet, IOAZ, IOAW gemeente Oegstgeest 2020
Besluit:

9

260928

7.

Het verwijderen van artikel

2.

verhaal en boete Participatiewet, IOAZ, IOAW gemeente Oegstgeest 2020;
Het aanpassen van artikel 7,lid 3 van de Beleidsregels terugvordering, invordering,
verhaal en boete Participatiewet, IOAZ, IOAW gemeente Oegstgeest 2020.

7

,lid

2 van de Beleidsregels

terugvordering, invordering,

Onderwerp:
Z/ 20 / 729 594 / Werkkostenregel ing

2020

Besluit:

1.

2.

10

26rrt2

De bijgaande lijst met personele vergoedingen en verstrekkingen als
eindheffingsbestanddelen in het kader van de werkkostenregeling met terugwerkende
kracht tot en met l januari 2020 vast te stellen.
De werkgeverscommissie van de raad te verzoeken de bij besluit 1 opgenomen
aanpassing overeenkomstig door te voeren voor de medewerkers van de griffie.

Onderwerp:
Z/ 20 / I3O4 45
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Besluit:

L

71

260020

De Oranjevereniging Oegstgeest voor de organisatie van de activiteiten rondom
Koningsdag en 4/5 mei in 2020 een eenmalige subsidie te verstrekken van € 13.300

Onderwerp:
Z/ tg / 123674 / W obv erzoe k co rres po nd entie

Un

ive

rsiteit Leiden en Oegstgeest

Besluit:

1.

De documenten die binnen de reikwijdte van het wob-verzoek vallen (gedeeltelijk)
openbaar te maken, met dien verstande dat:
- openbaarmaking van persoonlijke informatie wordt geweigerd vanwege de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer op grond van artikel 10 lid 2 sub e
Wob;
- openbaarmaking van de informatie waarvan het college nog geen kennis van heeft
kunnen nemen, wordt geweigerd op vanwege het belang van de geadresseerde
erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie op grond van
artikel 10 lid 2 sub f;
- openbaarmaking van informatie wordt geweigerd ter voorkoming van
onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden op grond van artikel 10 lid
2 sub gWob.
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72

26!873

Onderwerp:

Zl79/I27O84l Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties KDB
Besluit:
De raad voor te stellen:
t. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van de
Gemeenschappelijke regelingwerkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek lid te worden
van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
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257709

Onderwerp:
Zl19/125940 / Regeling Financiële Belangen gemeente Oegstgeest 2020
Besluit:

7.

74

257547

De Regeling Financiële Belangen gemeente Oegstgeest vast te stellen onder
voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad.

Onderwerp:
Zl t9 / 128363 / Arbeidsvoorwaarden: Personeelshandboek gemeente Oegstgeest

Besluit:

L
15

261222

Het col legeb esluit Z/ tg / 1247 60 / Arbeidsvoorwaarden: Personeelshand boek
gemeente Oegstgeest, vastgesteld op 7 januari 2O2O,voor een periode van 4 maanden
bij dezen voor onbepaalde tijd vast te stellen.

Onderwerp:
Z/2O/ 13OSIO / Tweede wijzigi ng gemeenschappel ijke regeling Servicepu nt71

Besluit:
t. ln te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt (om
aansluiting bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
(WSGO) mogelijk te maken en de Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties) op het personeel van ServicepuntTlvan toepassing te doen zijn) zoals
voorgesteld in bijgaande Gemeenschappelijke regeling ServicepuntTl (versie:
2ewijziging(2O2O)1.
2. ln te stemmen met het verbinden van terugwerkende kracht tot en met 7 januarí 2O2O
aan de inwerkingtreding van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

t6

Voorstef : Raadsinformatiebrief 2O2O /weekII
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

17

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 3 maart 2020
Besluit: Verslag en besl uitenl ijst vaststel len
Aldus vastgesteld in de vergadering van 77 maart2O2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
bu

J.

Versluis

E.R. Ja
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