
Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders oegstgeest

Vergaderdatum
week

77 maart2O2}
12

Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorz
M.E. Huizing, wethouder
P.A. Glasbeek, wethouder
H.J.T. N ieuwenhuis, wethouder
J. Versluis, secretaris

7

2

3

Nr. Zaaknr

256864

4 2618s3

5 267322

6 259747

7 260800

Omschrijving
Opening

Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/79/126688 / Jaarplan Veiligheid 2020
Besluit:
L Het Jaarplan Veiligheid 2O2Ovastte stellen

Ondennrerp:

Z/2O/72987 7 / Convenant bluswatervoorziening VRH M
Besluit:
Het convenant bluswatervoorziening Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan te
gaan.

Onderrarerp:

Z/20/129593 / Zienswijze op begroting OPOO 2020
Besluit:

L De volgende zienswijze op de begroting2O2O van het Openbaar Primair Onderwijs
Oegstgeest kenbaar te maken:
- Gezien de gezonde financiële situatie van opoo ziet het coilege geen

belemmeringen ten aanzien van het door de directeur-bestuurder vaststellen van
de begroting 2020

Onderwerp:
z/2o/129347 / Regeling regionale toegangscontrolepas en bezoekerspas
Besluit:
t. De'Regeling Regionale Toegangscontrolepas en Bezoekerspas'vast te stellen;
2. De werkgeverscommissie van de raad te verzoeken de bij besluit 1 opgenomen

regeling overeenkomstig vast te stellen voor de medewerkers van de griffie;

Onderwerp:
Z/78/715636 / Aangaanovereenkomst met het Consortium A44 B.V.
Besluit:

7. Een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met het consortium A44 B.V. en
Tuincentrum de Bosrand oegstgeest B.V. om te komen tot een schikking naar
aanleiding van de aansprakelijkstelling voor schade door ernstige
bodemverontreiniging in het voormalÍg MEOB-terrein.

2. ln een notariële akte tussen de gemeente oegstgeest, het consortium A44 8.V.,
Van Haaster Vastgoed 8.v., T.K.w. Beheer 8.v., Art & Facts Vastgoed B.V. en
D.D. Noordman B.V. het beding met kwalitatieve werking en kettingbeding te laten
vestigen.
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Onderwerp:
Zl tB / II5 63ó / O pheffe n ge hei mhoud i ng raadsmededel i ng.

Besluit:

De raad voor te stellen:
De geheimhouding op de raadsmededeling'Geheime raadsmededeling juridische positie

gronden' (Z/ 18 / L75 636 / 2554661 op te heffe n zod ra de vastste l l i ngsovereen komst door

beide partijen is ondertekend.

Onderwerp:
Zl 20 / 137312 / Benoeme n I oco-secretarissen maart 2O2O

Besluit:

L Per !7 maart2O2O aan te wijzen als vervangend secretaris in de zin van artikel 10ó,

eerste lid, van de Gemeentewet:
- Mevrouw W.H. Huininga, Directeur Bestuur en Concernondersteuning (1e loco-

secretaris)
- Mevrouw L van Vliet, Teammanager Maatschappij, (2e loco-secretaris);
- De heer B.J.M. Kock, Teammanager Bedrijfsondersteuning (3e loco-secretaris);

- Mevrouw S.M. van Eijk, Teammanager Ruimte (4e loco-secretaris);
- De heer J.A. Lansbergen, Teammanager Beheer & Onderhoud (5e loco-secretaris)

2. Het besluit tot aanwijzing van loco-secretarissen met kenmerkZ/19/128075/257O37
per 77 maart2O2O in te trekken.

Voorstel : Raadsi nformatiebrief 2O2O / week 12

Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad.

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d'd' 10 maart2O2o

Besl uit: Verslag en besl uitenlijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 maart2O2O,

burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de bu rgemeester

L\_
J. Versluis
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