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Besluit:

1.

Van toepassing verklaren bij inkopen en aanbestedingen en het gebruiken van de

meest recente versie hiervan op het moment van inkoop en/of aanbesteding:

a.
b.

de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV);
de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten

tot het

verrichten van diensten 2016 (ARVODI);

c.
d.
e.

2.
3.

4.

5

267244

de Gemeentelijke lnkoopvoorwaarden bij lT (GlBlT);
De Nieuwe Regeling (DNR);
de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken (UAV);
Het besluit tot gebruik van de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk
2013 (AVA 2013) in te trekken;
Het besluit tot gebruik van de Algemene voorwaarden inhuur flexkrachten in te
trekken;
De 'Afwijkingen DNR voor opdrachten aan Architecten, lngenieurs en Adviseurs van
ServicepuntTl en: de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude'
zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen.

Onderwerp:
Z/19/124610 / Voortgang Fairtrade campagne

Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de voortgang van de
Fairtrade campagne, genaamd'Oegstgeest gaat Fairtrade'.

6

267146

Onderwerp:

/

lnstemmen met brief procesafspraken gemeente Oegstgeest en
Waterland Real Estate inzake de herontwikkeling locatie La France te Oegstgeest.
Besluit:
ln te stemmen met de inhoud van bijlage 1 "Brief procesafspraken gemeente Oegstgeest
en Waterland Real Estate inzake de herontwikkeling van locatie La France te Oegstgeest"
Z/19/120282
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Z/ 19 / 1277 30
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Besluit:

1.

2.

De conceptstrategie 'Ruimte voor bedrijven in de EconomieOTl -gemeenten,
ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030' , inclusief bijlage 1 l/m 4 ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
De volgende documenten als bijlagen toe te sturen naar de gemeenteraad:
- Rapportage sociaal economisch profiel Leidse regio (Ecorys, 26 juni 2019)

- Leidse toelichting bij Ruimte voor bedrijven in de EconomieOTl gemeenten

3.

4.

- Toelichting ondernemersstandpunt op strategie bedrijventerreinen
- Naar een BT-strategie voor de 071-regio. Kwalitatieve verdieping vraag en aanbod
(Stec-groep, 26 januari 201 8)
- Reactiedocument informele bijeenkomsten
- Reactiedocument formele inspraakprocedure
De conceptstrategie, separate bijlage 4 en het reactiedocument formele
inspraakprocedure te publiceren via de website van EconomieOTl en de
gemeentelUke publicatiekanalen.
Het reactiedocument formele inspraakprocedure toesturen aan de indieners van de
zienswijzen.

5.

Twee jaar na vaststelling van de strategie een evaluatie uit te voeren, waarb'ljwordt

ingegaan op de uitgangspunten, het aflopen van het convenant Ruimte voor
bedrijven 2018-2022, de monitoring en de resultaten van het uitvoeringsplan.
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Z/ 20 / 1 33466
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Besluit:

1.

Een eenmalige subsidie te verlenen van 25.000 euro aan de Stichting Dorpsmarketing

Oegstgeest voor voorzetting en eventuele afronding van haar activiteiten.
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Onderwerp:
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Z/20/133882

/ CV Afvalstoffenverordening

Afva lstoffenverordening 202

2021 en Verzameluitvoeringsbesluiten

1

Besluit:

1)

'
10

11

2)

De concept Afualstoffenverordening202l gemeente Oegstgeest vrij te geven voor
inspraak;
Het Verzameluitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 gemeente Oegstgeest
ter kennisgeving aan te nemen.

Voorstel: Raadsinformatiebrief 1a juli 2020 / week29
Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 7 iuli 2020
Besluit: Verslag en beslu itenl ijst vaststel len
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 augustus 2020,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de locoburgemeester
de loco-secretaris
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