
Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 31 maart2o2O Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorz
week: 14 M.E. Huizing, wethouder

P.A. Glasbeek, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
J. Versluis, secretaris

i.i,i, /'.,,; l,i.iti, r(')iit,:,,titilii,,, ;iti

t
2

3

Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/20/I3OB54 / Tarieven voor sport-, scouting- en maatschappelijke accommodaties
Besluit:
L De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sport-, scouting- en maatschappelijke

accommodaties conform bijgaand overzicht "Tarieven gebruik gemeentelijke sport-,
scouting- en maatschappelijke accommodaties 202O" vast te stellen.

2. De tarieven te verhogen met de door de minister aangegeven consumentenprijsindex
in de meicirculaire van 2OI9 van 2,6%o.

Onderwerp:
Z/2O/I3O719 / Overeenkomsten nieuwbouw Het DOK
Besluit:
L Ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouw van basisschool Het DOK de

volgende overeenkomsten aan te gaan:
- de koop- en realisatieovereenkomst ten behoeve van de realisatie van de

uitbreiding van Het DOK te Oegstgeest;
- de aannemingsovereenkomst ten behoeve van de realisatie van de uitbreiding van

Het DOK te Oegstgeest.
2. De getekende vertrouwelijke overeenkomsten ter inzage te leggen voor de

gemeenteraad bij de gemeentesecretaris.

Onderwerp:
Z/2O/737130 / Strategisch regionaal gemeentelijk informatiebeveiligings- en privacybeleid

Besluit:
7. Het Strategisch Regionaal Gemeentelijk lnformatiebeveiligingsbeleid vast te stellen;
2. Het Strategisch Regionaal Gemeentelijk Privacybeleid vast te stellen;
3. Het huidige vigerende'Beleid Gegevensbescherming 2015'daterend in te trekken;
4. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het nieuwe Strategisch

regionaal gemeentelijk informatiebeveiligings- en privacybeleid

Onderwerp:
2/20/730817 /MPG2020
Besluit:

l. Op grond van artikel 25, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b
van de Wob geheimhouding op te leggen aan bijlage 2 "Geheime bijlagen bij het
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2O2O" in verband met de financiële belangen
van de gemeente;
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ll. De raad voorte stellen:
a. Het Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2020 vast te stellen, waarin de

voortgang van de projecten is verwerkt, inhoudende:
i. de herzieningen van de nde loitaties eindwaarde

Oegstgeest aan de Rijn (gondpositie)

N ieuw Rhijngeest estgebieden

31-12-2021

31-12-2421

€ 24.C[D

€ 1.302.0@

eindwa a rdeP roie ct einddatum project

ïotaal píolecten negatref € 1.278.000

ii. hetwijzigenvandeVoorzieni Nieuw-Rhi

Oegstgeest aan de Rijn (gondposilie)
N ieuw Rhijngeest estgebieden

Nieuw Rhijngeest restgebieden
Oegstgeest a/d Rijn (50% deelneming)
W ijziging dekkingsgraad Risicoresene

onltrekken

onttrekken
onttrekken
onttrekken

119.000€
€

iii. De risicodekking in de Risicoreserve Grondexploitaties te verhogen van B0%

naar IOOYI en het resterende van € 7ó3.000 te onttrekken

€
€
€

61 5.000-
75.000-
73.000-

7 262837

iv. Een werkkrediet v an € 2.37 3.000 voor 2020 beschikbaar te stel len voor de
uitvoering van de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest restgebieden

b. Het vastgestelde krediet 2020, alsmede de meerjarige wijzigingen in de
vastgestelde grondexploitaties in de begroting te verwerken

lll. De raad voor te stellen:
a. De door het college aan bijlage 2 "Geheime bijlagen bij het Meerjarenprogramma

Grondexploitaties 2O2O" opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende
raadsvergadering te bekrachtigen, op grond van artÍkel 25, derde lid,
Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b van de Wob in verband met de
financiële belangen van de gemeente;

b. De opgelegde geheimhouding op te heffen op het moment van afsluiting van alle
grondexploitaties in bedoelde bijlage;

Onderwerp:
Z/2O/I3I34ó / Reactie op de bevindingen aanbevelingen van de rekenkamer inzake

energiebespari ngsplicht
Besluit:

7. Door middel van bijgaande brief te reageren op de bevindingen en aanbevelingen van
de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-
Voorburg naar aanleiding van het rekenkamerrapport "Toezicht en handhaving
energiebesparingspl icht" va n 13 maart 2Q2O.

Onderwerp:
Zl 78/ 11563ó / Procesverloop verkoop gronden MEOB-terrein
Besluít:

L Het col legeb esluit (Z/ 18/ 7I5 636/ 25985 9) d.d. 28 januari 2O2O in te trekken.
2. De raad na opheffing van de geheimhouding van de raadsmededeling'Geheime

raadsmededeling juridische positie gronden (Z/ IB/ 7I5636/2554661' met bijgevoegde
raadsmededeling te informeren over het procesverloop verkoop gronden MEOB-
terrein.

V oorzie ni nge n e in dwa a rde

Totaal Voozre f irerw-Rh onttre kke nt € í19.000

eindwaardeRisicore se rve

Totaal projecten onttrekke n € 763.000-

7a 263243
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Voorstel: Raadsinformatiebrief 2O2O / weekt4
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Col legeve rsl ag + Bes I uiten I ijst d.d. 24 maart 2O2O

Besluit: Verslag en besl uitenlijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergaderingvan 7 april2O2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de burgemeester

E.R. Jae
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