Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders oegstgeest
Vergaderdatum:

1ó

juni 2O2O

Deelnemers

E.R.

week: 25

Jaensch, burgemeester

M.E. Huizing, wethouder
P.A. Glasbeek,

wethouder

H.J.T. NieuwenhuÍs, wethouder
J.
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Opening

2

Vaststellen agenda

3

26s397

Versluis, secretaris

Onderwerp:
Z/2O/137729 / Aanslag extra minicontainer 2020
Besluit:
Op grond van de hardheidsclausule uit artikel 10 Verordening afvalstoffenheffing 2O2Ode
heff ingsambtenaa r bij de BSG R (Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland) toestemming
krijgt om de 103 huishoudens die een extra minicontainer hebben aangevraagd in het
begrotingsja ar 2O2O geen aanslag op te leggen.
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Onderwerp:
Z/14/04730 / Extra bÍjdrage brug Poelgeest
Besluit:
in te stemmen met;

7.
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264056

Onderwerp:
Z/2O/137263 / Verslagen beheer overgebrachte archieven en toezicht op beheer nietovergebrachte archieven over 2Ot9
Besluit:
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een bijdrage van 105.000 euro aan gemeente Leiden, vanwege extra kosten inzake
Brug Poelgeest.

De verslagen van het beheer van de overgebrachte archieven (jaarverslag statisch
archief) en van het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven
(inspectieverslag) over het jaar 2019 vast te stellen en de in het inspectieverslag
vermelde aanbevelingen over te nemen.
De verslagen na vaststelling door het college en kennisneming door de raad toe te
zenden aan de provincie, zoals vastgelegd in de Bestuursovereenkomst lnterbestuurlijk
Toezicht.
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Z/ 20 / t3O7 27

/ Afwij

ki

ngsverzoek

I

n

koop

Sta

ntec

Besluit:
Af te wijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid van de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71ten behoeve van het voorzetten van de
verleende opdrachten aan stantec ter af ronding van het programma vANG tot het
maximum grensbedrag van€214.OO0,- voor het meervoudig onderhands aanbesteden.
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Voorstef : Raadsinformatiebrief d.d. 1ó juni 2O2O / week25
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d.
Besluit: Verslag en besl uitenlijst vaststel len
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juni 2020, 10 juni2O2O en 11juni 2020.

vastgesteld i n de vergaderi ng va n 23 iuni 2O2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris

Al d us
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E.R. Jae
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