
Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders oegstgeest

Vergaderdatum: 7 janu ari 2O2O
week: 2

Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (

M.E. Huizing, wethouder
P.A. Glasbeek, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
J. Versl uis, secreta ris
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Opening

Vaststellen agenda

Onderwerp:
z/79/724671l Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering wvggz oegstgeest 2020
Besluit:
L ln het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in te stemmen

met de volgende mandaat- en machtigingsbesluiten aan de Algemeen directeur van de
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden:
a. betrokkene Ín de gelegenheid te stellen om te worden gehoord zoals bedoeld in

artikel 7:1, derde lid, sub b van de Wvggz;
b. het voorbereiden en besluiten over het al dan niet indienen van de aanvraag van

een zorgmachtiging bij de Officier van Justitie zoals bedoeld in de artikelen 5.7t/m
5.3 van de Wvggz, voor zover het taken van de burgemeester en wethouders
betreft.

Onderwerp:
Z/ 79 / I2B2t0 / Progra m ma pl a n Zorgaa n bod v anaÍ 2O2!
Besluit:
De raad voor te stellen:
7. Het Programmaplan zorgaanbod vanaf 2O27vast te stellen.
2. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van het college

om door middelvan een inkooptraject het zorgaanbod in te kopen.

Onderwerp:
Z/ 79 / 124555 / Vaststel len bestemmingsplan 1e par. herz. bestem mingsplan
Kamphuizerpolder Buitenlust
Besluit:
7. Het bestemmingsplan 1e partiele herziening bestemmingsplan Kamphuizerpolder

Buitenlust met lMRo code NL.lMRo.0579.1phBPKampBuit-vAO1, opgesteld en in
elektronische vorm vastgelegd conform de artikelen I.2.Itoten met 1.2.5 Bor,vast te
stellen.

2. De nota beantwoording zienswijzen 4 november 2OI9,vast te stellen.
3. De hiervoor genoemde documenten op de wettelijk voorgeschreven wijze (artikel 3.8

en 3.32 Wro) ter inzage te leggen.

Onderwerp:
Z/ t9/ 1247 60 / Arbeidsvoorwaarden: Personeelshandboek gemeente Oegstgeest
Besluit:
7. het personeelshandboek gemeente Oegstgeest; versie 1 met ingang van l januari tot

en met 30 april 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van instemming van de
ondernemingsraad en overeenstemming in de commissie van georganiseerd overleg;

2. de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkÍngsovereenkomst (CAR-
UWO) per l januari2O2O in te trekken;

3. de volgende arbeidsvoorwaardenregelingen per l januari 2o2o in te trekken:
1. Sollicitatiecode
2. BeloningsbeleÍd
3. Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden
4. Regeling Bedrijfshulpverlening
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258349

4 258390

5 256909

6 258913



7 259054

8 255380

5. Regeling reiskosten 2018
ó. Regeling vergoeding zakelijke communicatiemiddelen
7. Verlofwijzer2OI9
8. Reglement e-mail- en internetgebruik
9. Privacyreglement email- en internetgebruik
10. Regel i ng sanctiebeleid bovenwettel ijke uitkeringen
11. Procedure functiebeschrijving en - waardering (nieuwe en gewijzigde taken)

l2.Regeling functioneren en beoordelen
l3.Verzuimprotocol
l4.Werktijdenregel i ng

l5.Sociaal statuut
1ó. Regel i ng stud iefaci I iteiten
17. Ged ragscode bestu u rl ij ke integriteit ambtena ren

18. Regeling melding vermoeden misstand
19. Klachtenregeling ongewenst gedrag met toelichting
20.Thuiswerkregeling

4. de werkgeverscommissie te verzoeken voor de medewerkers van de griffie te
besluiten overeenkomstig de besluiten onder l tot en met 3;

5. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking en terugwerkt
tot en met lianuari2O2O.

Onderwerp:
Z/19/129225 / Aanwijzingsbesluiten in het kader van de Wnra

Besluit:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest bekrachtigen de beslissing van

de Burgemeester van 24 december 2079 en besluiten als volgt:
1. Met ingang van l januari 2O2Oinverband met de inwerkingtreding van de Wet

normalisering rechtspositie ambtenaren:
a. op grond van artikel 102 Gemeentewet als gemeentesecretaris aan te wijzen de

heer J. Versluis en als plaatsvervangers mevrouwW.H. Huininga (24-OI-!963) en

mevrouw C.M.T. van Vliet (26-05-79591;
b. op grond van artikel 32 van de Archiefwet als gemeentearchivaris* aan te wijzen

mevrouw C.C. de Glopper-Zuijderland (ó mei 1955);
en dit bekend te maken in het Gemeenteblad.

2. de in de bijlage bij dit besluit genoemde ambtenaren (bezoldigd en onbezoldigd) aan te
wijzen ter uitoefening van de bij de aangewezen personen aangegeven bevoegdheid.

3. De aanwijzing van de in de bijlage genoemde ambtenaren geldt voor de duur van vijf
jaar of zoveel korter bij eerder ontslag uit de functie waaraan de bevoegdheid is

verbonden.
4. De aangewezen functionarissen persoonlijk per brief van de aanwijzing in kennis te

stellen en deze brieven digitaal te (doen) ondertekenen door de gemeentesecretaris.

5. De aanwijzing van die functionarissen die zich niet door middel van een daartoe

afgegeven legitimatiebewijs als zodanig bekend kunnen maken, bekend te maken zoals

voorgeschreven in artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

6. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking en terugwerkt
tot en met 7ianuari2O2O.

Onderwerp:
Zl79/I27O70 / Vervanging analoge archiefbescheiden van de gemeente Oegstgeest

Besluit:

7. Per l januari 2O2O over te gaan tot digitale vervanging van analoge archiefbescheiden,

behoudens de uitzonderingen die zijn opgenomen in het Handboek Vervanging

Gemeente Oegstgeest;
2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking en terugwerkt

tot en met 7 januari2O2O.
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9 Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d.17 december 2019
Besluit: Verslag en besl uitenlijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergaderingvan 14 januari2O2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de burgemeester

L
J. Versluis E.R. Jaensc
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