Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders oegstgeest
Vergaderdatum: 19mei 2020
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Versluis, secretaris
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Vaststellen agenda
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Jaensch, burgemeester

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

263863

Onderwerp:
Z/ t9 / 1797 3ó / Vaststel lingsovereenkomst bewoners Spaargarenstraat

Voorstel:
1. Devaststellingsovereenkomstd.d.22O42O2Oaantegaanmeteenaantalbewonersvan
de Spaargarenstraat te Oegstgeest

Besluit:
Conform advies besloten.
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264062

Onderwerp:

Z/IB/ItO324l

Locaties 250 extra bomen

Voorstel:
1. De inventarisatie'Locaties 250 bomen'vast te stellen en daarmee extra bomen aan te
planten op of nabij de volgende locaties: vijver Daltonschool, Aldo van Eycklaan,

2.

Erasmuslaan/hoek Reviuslaan, eiland hoogspanningszone Haaswijk, watergang
Reviuslaan, skatebaan Lotte Stam Beesepad, waterzijde flat Boerhaaveplein,
Kennedylaan, Hofbrouckerpark, Warmonderweg, Toorenveldstraat, Lange Voort,
Martinus Houttuynhof, Vroege Vogelspark, hoogspanningszone Poelgeest, Nieuw
Rhijngeest zuid.
De raad met bijgevoegde raadsmededeling hierover te informeren.

Besluit:
conform advies besloten, waarbij machtiging voor wethouder Glasbeek om enkele
tekstuele aanpassingen te maken.
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2641.07

Onderwerp:
Z/19/124523 / Aanvraag kruimelafwijking De Voscuyl 38b en Van Houdringelaan 11
Voorstel:
Te besluiten:

L

2.

De omgevingsvergunningvoor het permanent vestígen van een BSO op het adres
Voscuyl 38 B i nged iend te wei ge r en (Z/ t9 / I24523,OLO45O37 7I, datu m aa nvraa g
26-6-2079).
De omgevÍngsvergunning voor het permanent vestigen van een BSO op het adres
Va n H oud ringe aa n 1 1 te weiger en (Z/ 79 / 724524, OLO:45038 5 9, datu m aa nvraa g
I

26-6-2079)
Besluit:
Het college besluit het advies niet te volgen maar tot vergunningverlening over te gaan.
Het college zal het advies van de GGD met de aanvrager delen en verwijzen naar het
gestelde advies voor kinderen met luchtwegklachten.
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263672

Onderwerp:
Z/2O/t31977 / lnÍormatie BSGRJaarstukken 2OTg,zienswijze begrotingswijziging 2020
en de ontwerpbegroting 2O2t-2O24
Voorstel:
De raad voor te stellen:

-

De jaarstukken 2OI9van de BelastingsamenwerkingGouwe Rijnland (BSGR)voor
kennisgeving aan te nemen;
De volgende zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging maart 2020 en de

L/2

ontwerpbegroting voor 2O27-2O24van de gemeenschappelijke regeling
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en)ten aanzien van het
vaststellen van de begrotingswijziging maart2O2O en de ontwerpbegroting voor 2O2I2024 van 25 juni 2O2O door het Algemeen Bestuur.

Besluit:
Conform advies besloten.
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Voorstel: Raadsinformatiebrief 2O2O / week2I
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
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Onderwerp:
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iten ijst d.d. 72 mei 2O2O
I

Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2O2O,
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