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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/2O/733614 / Stimuleren zelfbeheer openbare ruimte
Besluit:
Zoals beschreven in het coalÍtíeakkoord 2}t8-2122te besluiten de mogel'rjkheden tot
zelfbeheer van de openbare ruimte een verdere impuls te geven, via berichtgeving in de
krant, op de website en via sociale media.

Onderwerp:
Zl 20 / 133437 / J aarv erslag ki nderop v ang 2O!9
Besluit:
7. Hetjaarverslag kinderopvang2O!9 vastte stellen.

Onderwerp:
Z/2O/I3IOO4 / Collegevoorstel Ja-Ja sticker
Besluit:
1) Te besluiten te starten met de voorbereiding van de invoering van het Amsterdamse

opt-in-systeem (Ja-Ja sticker)voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dit betekent
dat ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen nog maar bezorgd mag worden bij
huishoudens met een Ja-Ja sticker op de brievenbus.

2) De bekende drukwerkverspreiders over het íntroduceren van het opt-in systeem te
informeren.

Onderwerp:
Z/2O/733342 / CV jaarrapportage2OTg en effecten begroting 2O2Oe.v.

Voorstel:
De raad met de bíjgevoegde raadsmededeling te informeren over de stijging van het
jeugdhulpgebruik in 2079 in Oegstgeest en de impact daarvan op de meerjarige begroting
van Oegstgeest.
Besluit:
Aangehouden, een aangepaste raadsmededeling wordt in het college-overleg van 30 juni
2020 ingebracht door wethouder Nieuwenhuis.

Onderwerp:
Z/2O/737552/ Voorlopigbesluit Leiding door het Midden+
Besluit:
Het college van B&W neemt kennis van onderliggende geschatte extra regionale copaciteitsvraag
noor warmte van 2O megawatt ten behoeve van de onderhondelingen over de
wormtetransportleiding uit Rotterdam naar de Leidse regio (bijlase l) en verkentvóór 7 november
2O2O in regionaal verband de inrichting van wormtekavels en de selectie van een regionaal
wormtebedriif- en warmtedistributeur. Hiermee geeft de marktvraag voldoende aanleiding voor
investeerders om de laatste fase van onderzoek in te gaan. In de huidige onderzoeksfase, waarin
de aandeelhoudersvonWbR een besluit nemen over devoorliggende sluitende business casein
het Leiding door het Midden + (LdM+) onderzoek, wordt van de gemeenten in de Leidse regio
gevraagd de beoogde warmteafname te kwantificeren, inclusief het geptande bijbehorende
tíjdspad.
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Er wordt instemming gevraagd oP:

7. De laatste fase van onderzoek naar realisatie van een warmteleiding met restwarmte
uit Rotterdam (de LdM+) in te gaan met als gewenst eindresultaat een door de

relevante bestuursorganen vastgestelde overeenkomst met de Gasunie over een af te
geven af namegarantie van warmte van 10 Megawatt vanaf 1 janu ari 2028;

2. Tot het, behoudens nadere raadsbesluitvorming ten aanzien van het definitief afgeven

van genoemde afnamegarantie later dit jaar, uitspreken van de - juridisch niet
bindende - intentie tot het door de gemeente in de onder 1. bedoelde overeenkomst
afgeven van een garantie tot afname van 0,93 Megawatt restwarmte per l januari

2O28 endaarbij onderstaande voorwaarden als uitgangspunt te nemen bij de verdere
uitwerking.

Uitgangspunten bijvoorlopig besluit Leiding door het Midden+
Om uiteindelijk een overeenkomst met Gasunie aan te gaan, stellen de regiogemeenten

onderstaande uitgangspunten op. Verscheidene punten zijn ingebracht in de lijst met
uitgangspunten op nationaal niveau (1tlm 5). Ook heeft de regio overige uitgangspunten

opgesteld die in de volgende onderzoeksfase aan de orde komen of nog nader uitgewerkt
moeten worden (6t/m9).
7. Tracé-ontwerp: Gasunie neemt het huidige tracé-ontwerp vanaf de hub in

Zoeterwoude tot aan de Unipercentrale over. Afnemende gemeenten moeten op eigen

grondgebied kunnen beschikken over een rechtstreeks warmteafgiftepunt op de

hoofdtransportleiding. Het detailontwerp wordt nog definitief afgestemd met de

desbetreffende gemeenten.
2. Vertraging: Het is aan Gasunie om met partijen die verantwoordelijk zijn voor de

vertraging afspraken te maken. Er moet daarentegen ook een prikkel voor Gasunie zijn

om het net tijdig te realiseren.
3. lnstrumentarium: Gemeenten moeten ten minste het in de wet te verankeren

instrumentarium krijgen om huishoudens/utiliteit van het gas af te sluiten en aan te
sluiten op een warmtenet.

4. Duurzaamheid: Geleverde warmte moet'end of pipe'gegarandeerd CO2-vrij zijn. Het
net is daarnaast'open' voor andere duurzame warmtebronnen.

5. Besluitvorming: Colleges en gemeenteraden moeten in het najaar akkoord gaan met de

afspraken gemaakt met Gasunie en dienen definitief commitment af te geven (inclusief

risico's) per individuele gemeente als afnemer van warmte.

Uitgangspunten die worden uitgewerkt in de volgende onderzoeksfase tot aan het
def initief afgeven van commitment:
6. Marktconforme prijs: De verwachting is dat binnen de gereguleerde warmteprijs en

bovenop de transportprijs onvoldoende ruimte is voor een leverancier om een

distributienet aan te leggen. De verwachte onrendabele top zou theoretisch gezien

gesubsidieerd moeten kunnen worden. Om de onrendabele top op te lossen, die per

huishouden onvermijdelijk is, wordt ingezet op samenwerking met EZK.

7. Definitieve prijs: De definitieve transportprijs wordt in2O22 tijdens de definitieve
investeringsbeslissing vastgesteld. Er moet dan ook inzicht komen in de flexibiliteit van

de transport- en leveringsprijs gedurende de contractduur. Consumentenprijzen

worden beschermd onder de huidige warmtewet en moeten onder de nieuwe

warmtewet beschermd blijven worden.
B. Afspraken met warmteleverancier: Bij afnamegaranties van gemeenten moet ten

minste vooraf vastgelegd zijn dat:
- De leverancier verantwoordelijk is voor overeengekomen tijdige levering van

warmte.
- De warmteleveringstermijn van de leverancier parallel loopt aan afgegeven

commitment van gemeenten.
- specifieke warmteleverings-afspraken gerealiseerd worden, waaronder

aanlevertemperatuur (minimaal 90 graden), contractduur en leveringszekerheid.
- Het hoofdaandeel van de warmtelevering op jaarbasis moet industriële restwarmte

zijn.
- ln het najaar zullen deze uitgangspunten en overige zaken juridisch gecheckt en

vastgelegd moeten worden.
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9. Onderzoek: in de volgende onderzoeksfase zullen er diverse dingen nader onderzocht
worden, o.a.:
- Verkenning van de mogelijkheid naar aantakking op retourleiding.
- Uitkomsten van de onderzoeken van Catena en Seystl inzetten bÍj financieren van

de onrendabele top van lokale distributienetten én aanwijzen van lokale
warmtekavels.

10. Samenwerking regio Leiden: ln de volgende onderzoeksfase zal de samenwerking in
dit dossier in de regio verder verkend worden:
- De intentie om voor 1 november 2O2Oingesprek te gaan over het aanwijzen van

gemeente overstíjgende warmtekavels en regionale warmtedistributeur(s). De
uitwerking en toepassÍng zal in de periode naar 2O2ïvorm krijgen (onder andere
o.b.v. de warmtewet 2.0 en contractafspraken met warmteleveranciers).

- Marktordening en rol van gemeenten in lokale warmtebedrijven.
- Gezamenlijk verkennen inschrijven subsidieaanvraag SDE++ om kosten in

warmteketen te verlagen en onrendabele top voor huishoudens mee te
verkleinen/weg te nemen.

- Gezamenlijk optrekken naar EZK m.b.t. de realisatie van de toegezegde
botsproeven van de casus LdM+ op de warmtewet 2.0 (pilotregio).

- lnbedding van de afnamegarantie in de RES 1.0.

Onderwerp:
Zl 20 / t3IO78 / Vastste I I en concept-j aa rstu kken 2O 1 9

Voorstel:
De raad voor te stellen:
1. De jaarstukken 2OI9 vast te stellen en daarmee de volgende onderdelen:

a. Het jaarverslag, waarin het college verantwoording af legt over de realisatie van de
in de begroting 2O!9 opgenomen beleidsdoelstel lingen;

b. De jaarrekening, waa rin het col lege verantwoord ing af legt over de real isatie van de
in de begroting2OT9 opgenomen financiële budgetten;

c. Het voordelige resultaat van € 5.ó8ó.000.
2. De in het jaarverslag opgenomen af te sluiten investeringskredieten, af te sluiten;
3. De in het jaarverslag opgenomen door te schuÍven investeringskredíeten van dríe jaren

of ouder, door te schuiven naar 2O2O;
4. Het jaarrekeningresultaat te storten in de algemene reserve;
5. Van het jaarrekeningresultaat de volgende posten te oormerken voor budget 2O2O of

voor bestemming en daartoe te onttrekken aan de algemene reserve:
5.1 Overheveling naar de begroting 2O2O van het budget voor advieskosten project
snippergroen voor een bedrag van € 14.900;
5.2 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor het ventilatiesysteem
Het Dok voor een bedrag van € 132.000;
5.3 overheveling naar de begroting 2o2ovan de opbrengsten verkoop kleed- en
doucheruimten Sportpark de Voscuyl voor een bedrag van € 56.7O0;
5.4 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor het wandelpad
Oegstgeesterkanaal voor een bedrag van € t2.2OO;
5.5 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor de projecten ruimtelijk
groen visie lrispark, herkenbaarheid en entrees parken, natuurvriendelijke oever Jan
Wilspark voor een bedrag van € 83.700;
5.ó Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor verbetering
leefomgevíng wijk Oudenhof voor een bedrag van € 50.000;
5.7 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het restantbudget voor de afwikkeling
van het project Poelgeest voor een bedrag van €262.OO0;
5.8 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan budget seniorenbeleid
dementievriendelijk Oegstgeest voor een bedrag van € 14.000;
5.9 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget seniorenbeleid aanpak
eenzaamheid voor een bedragvan € 17.000;
5.10 overheveling naar de begroting 2o2Qvan het budget duurzaamheid t.b.v. de
school Het Dok voor een bedrag van € 150.000;
5.11 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor kinderactiviteiten
stichting evenementen voor een bedrag van € 20.000;
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5.12 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor display-borden voor
een bedrag van € 10.000;
5.13 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor het project Human

Capital Agenda voor een bedrag van € 20.000;
5.14 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor het HOV/R-net voor
een bedrag van € 1.000.000;
5.15 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor de nieuwe
gemeentelijke website voor een bedrag van € 10.000;
5.1ó Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor het project Stichting
Leiden Bio Science park voor een bedrag van € 50.000;
5.17 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor het project
digitalisering van het bouwarchief voor een bedrag van € 40.000;
5.18 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor het project toekomst
van het veiligheidshuis voor een bedrag van € 78.000;
5.19 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan de opbrengsten voor het project
toekomst van het veiligheidshuis voor een bedrag van € 40.000;
5.20 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor het project motie
verkabelen voor een bedrag van €26.68O;
5.21 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor de plankosten De

Geesten en groenvoorziening De Geesten voor een bedrag van€I44.3O4;
5.22 Overheveling naar de begroting 2O2Ovan het budget voor het project
digitalisering van het gemeentearchief voor een bedrag van€74.7OO;
5.23 Het overschot op het budget structuurvisie voor de implementatie van de

omgevingswet ad € 162.000 te storten in de reserve Omgevingswet;
5.24 Het overschot op de budgetten advieskosten en ICT ontwikkeling voor de

implementatie van de omgevingswet ad € 274.OOO te storten in de reserve
Omgevingswet;
5.25 De extra rijksbijdrage voor de transitievisie warmte ad€237.O98 te storten in de

reserve Duurzaamheid;
5.2ó Het overschot op het budget duurzaamheid van € 120.636 te storten in de reserve

Duurzaamheid;
5.27 Hetopnieuw oormerken van de € 1.000.000vrijval financiering beheerplannen
gemeentelijke huisvesting en gemeentelijke gebouwen in de algemene reserve;
5.28 Overheveling naar de begroting van een budget van € 500.000 voor de

doorlopende contracten inhuur om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te
kunnen garanderen;
5.29 Het resterende positieve resultaatvan €7.279.835 te storten in de algemene

reserve en hierin te oormerken voor de gevolgen van de Corona-crisis.
ó. De portefeuillehouder Financiën te machtigen tot verdere afdoening van het

raadsvoorstel en de jaarstukken 2019.

Onderwerp:
Z/IB/718551/ Opleggen geheimhouding beantwoording wensen en bedenkingen Hart
van Oegstgeest
Besluit:

1. Op grond van artikel 25, eerste lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b en g

van de Wob geheimhouding op te leggen aan bijlage 1 "Geheime reactie op wensen en

bedenkingen HvO bij de anterieure overeenkomst met PEO-Walhalla" en bijlage 2
"Geheime reactie op wensen en bedenkingen HvO bijAllonge bij
Ontwikkelovereenkomst d.d. 1ó februari 2OIO" in verband met financiële belangen van

de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van een

of meerdere partijen die bij deze bestuurlijke aangelegenheid betrokken zijn.

2. De raad voor te stellen de door het college aan bijlage 1 "Geheime reactie op wensen

en bedenkingen HvO bijde anterieure overeenkomst met PEO-Walhalla" en bijlage 2

"Geheime reactie op wensen en bedenkingen HvO bij Allonge bij
Ontwikkelovereenkomst d.d. 1ó februari 2010" opgelegde geheimhouding in de

eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen, op grond van artikel 25, derde lid,

Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wob in verband met in
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verband met financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van een of meerdere partijen die bij deze bestuurlijke
aangelegenheid betrokken zijn.

Onderwerp:
Z/18/178551/ Opleggen geheimhouding reactie college op de mail van Lokaal d.d.22 juni
2020
Besluit:

1. Op grond van artikel 25, eerste lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b en g
van de Wob geheimhouding op te leggen aan bijlage 1 "Geheime reactie college op mail
Lokaal d.d.22iuni 2O2O" in verband met in verband met financiële belangen van de
gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van een of
meerdere partijen dÍe bij deze bestuurlijke aangelegenheid betrokken zijn.

2. De raad voor te stellen de door het college aan bijlage 1 "Geheime reactie college op
mail Lokaal d.d.22 juni2o2o" opgelegde geheimhouding in de eerstvorgende
raadsvergadering te bekrachtigen, op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet jo.
artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wob in verband met financiële belangen van
de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van een
of meerdere partijen die bij deze bestuurlijke aangelegenheid betrokken zijn.

Voorstel: Raadsinformatiebrief d.d. 23 juni 2O2O / week26
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + gs5hrltenlijst d.d.16 juni 2O2O

Besluit: Vers lag en besl uitenlijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2020,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris rgemeester

J. Versluis
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