Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders oegstgeest
Vergaderdatum: 14 april 2O2O

Deelnemers:

E.R.

week: 1ó

J.
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Opening

2

Vaststellen agenda
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262793

Jaensch, burgemeester (voorz

M.E. Huizing, wethouder
P.A. Glasbeek, wethouder
H.J.T. N ieuwenhuis, wethouder

Versluis, secretaris

Onderwerp:

Z/78/tIB707 / Collegevoorstel vaststelling definitieve exploitatiebijdrage Stichting
Beheer Sportvoorzieningen Sportpark de Voscuyl

Besluit:
t. De jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Stichting Beheer Sportvoorzieningen Sportpark de
Voscuyl (SBSS de Voscuyl) voor 40 jaar conform onder f inanciën bijgevoegde tabel vast
te stellen.
2. Voor de looptijd van 40 jaar met terugwerkende kracht tot en met l januari 2019 een
overeenkomst met SBSS de Voscuyl aan te gaan.
3. De raad hierover te informeren.
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267987

Onderwerp:
Z/2O/130688 / Eenmalige subsidie SJJMH ten behoeve van Stichting Evenementen2O2O
Besluit:

1.

2.
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261629

De stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland voor 2o2o een eenmalige
subsidie te verstrekken van € 20.000 ten behoeve van stichting Evenementen.
De raad met bijgevoegde raadsmededeling hierover te informeren.

Onderwerp:
Z/20/ 130678 / Haalbaarheidsonderzoek Energiek Poelgeest
Besluit:
ln te stemmen met het afwijzen van het verzoek van Energiek Poelgeest voor een
proeftuin aardgasvrije Wijken subsidieaanvraag. ln te stemmen met het verzenden van het
collegestandpunt middels een brief aan Energiek Poelgeest.
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Onderwerp:
Z/ 19 / 126428
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Besluit:
Te besluiten :
1. De bezwaren ingediend door
a. de VvE Complex Woningen Lange Voort (Z/79/726607)
b. de heer F.(Z/I9/726428)
c. de heer en mevrouw G.(Z/79/126684)
d. de familie P. (Z/ 19/ 1267371
e. mevrouw H. (Z/ 19 / 126803)
gericht tegen Verkeersbesluit z/18/174257 (nummer 2o79-to), inhoudende het
aanwijzen van een laad- en losgelegenheid en verplaatsen van algemene
gehandicaptenparkeerplaats tegenover Ommevoort 1 en tegenover Korenbloemlaan 1
ongegrond te verklaren.
2. Het VerkeersbesluitZ/18/7!4257 in stand te laten en de motivering ervan aan te
passen.
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Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d.7 april 2O2O
Besluit: Verslag en besluitenl ijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 april2O2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
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