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lndien bijlagen ontbreken, zijn deze beschikbaar op het bestuurssecretariaat.

Opening
Vaststellen agenda

263827 Onderwerp:
Z/2O/737059 /Zienswijze gemeenteraad ontwerpbegroting 2O2tGR Kust,- Duin en
Bollenstreek (KDB)

Besluit:
De raad voor te stellen:
- De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2027van de

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
naar voren te brengen:

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de ontwerpbegroting voor 2O2!van maart2O2O door het Algemeen
Bestuur.

4 263349 Ondervrrerp:

Z/ 20 / 131625 / Zienswijze ge meentera ad P rogra m m a begroti ng 2O2t en
Begrotingswijziging 2020 RDOG HM
Besluit:
De raad voor te stellen:
- De volgende zienswijze ten aanzien van de programmabegrotÍng voo r 2O2t en de

begrotingswijziging 2O2Ovande Regionale Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden (RDOG HM) naarvoren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de begrotingswÍjziging 2O2O en de programmabegroting 2027van de
RDOG H M door het Algemeen Bestuur. Dit met Ínachtneming van de volgende punten.

Wij verzoeken u:
1. Te sturen op een budget neutrale vorming van het zorg- en veiligheidshuis;
2. Voor Veilig Thuis een apart financieel overzicht van besteding van middelen te blijven

bijhouden;
3. De middelen die de Holland Rijnland-gemeenten uit de DUVO inzetten ten behoeve

van Veilig Thuis via een subsidieverzoek aan centrumgemeente Leiden te blijven doen;
4. Een apart overzicht bij te houden van gemaakte kosten, gederfde inkomsten en

vergoeding vanuit het Rijk ten behoeve van de inzet van de bestrijdÍng van corona;
5. BenodÍgde begrotingswijzigingen te clusteren zodat slechts één begrotingswijziging

per boekjaar nodig is;

ó. Kennis te nemen van de bijgaande zienswijzebrief waarin wij nader ingaan op de
ingezette koers van de RDOG HM en de bovenstaande punten.

Vergaderdatum: 12 mei 2O2O
week: 2O

Deelnemers:
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Onderwerp:
Zl 20 / 132256 / Zienswiize gemeenteraad conceptbegroting ServicepuntT 1

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2021van het

Servicepu nt7 I naar voren te brengen:
De raad acht het van belang:

a. geïnformeerd te worden over de herijking van het strategisch kader en de wijze
waarop ServicepuntTl in control komt en blijft;

2. Degemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en)ten aanzien van het
vaststellen vandeconceptbegrotingvoor2O2!vanServicepuntTtdoor hetBestuur.

Onderwerp:
Z/ 20 / 13227 3 / Tienswiize gemee ntera ad begroti n g 2027 H o I I a nd Rij n I a nd

Besluit:
De raad voor te stellen:
L De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2027van de

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en)ten aanzien van het
vaststellen van de ontwerpbegroting voor 2O2Ivan Holland RÍjnland door het
a lgemeen bestuu r op 24 iuni 2O2O.

Onderwerp:
Z/20/132257 /Zienswijze op begroting ODWH

Besluit:
1. De raad voor te stellen:

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2020 van de

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmeringen ten aanzien van het
vaststellen van de ontwerpbegrotingvoor 2027van13 juli2O2O door hetAlgemeen
Bestuur.

Voorstel: Raadsinformatiebrief !2 mei 2O2O / week20

Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Col legeversl ag + Bes I uiten I ijst d.d. 4 mei 2O2O

Besluit: Vers lag en besl uitenl ijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergadering van 79 mei 2O2O,
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