Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 25 augustus

week:

35

2020

Deelnemers:

E.R. Jaensch, burgemeester
M.E. Huizing, wethouder

H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
J.

Opening
Vaststellen agenda

7

2

3

Versluis, secretaris

267458

Onderwerp:
Z/20/ 134608 / Wijziging gemeenschappelijke stageregeling
Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en bedrijfsvoering organisatie

ServicepuntTl.
Besluit:

1.

2.
3.

bijgaande gemeenschappelijke stageregeling Gemeenten Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest, Zoeterwoude en bedrijfsvoering organisatie ServicepuntTl vast te stellen
onder voorbehoud van overeenstemming met het Georganiseerd Lokaal Overleg
(GLo);
de op 13 oktober 201ó vastgestelde gemeenschappel'rjke stageregeling in te trekken;
de werkgeverscommissie van de raad met bijgevoegde brief te verzoeken de bij besluit
1 en 2 opgenomen wijzigingen overeenkomstig te verklaren voor de medewerkers van
de griffie.

4

270047

Onderwerp:

Z/t8/71662ól Stand van zaken Transitievisie warmte
Voorstel:
1.1 De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de stand van zaken
met betrekking tot de Transitievisie Warmte.
Besluit:
lngetrokken. Het college besluit dat het participatietraject en de beslistermijnen meer tijd
vragen. Door uitstel kan meer aan verwachtingsmanagement richting de burgers worden
gedaan.

5

267659

Onderwerp:
Zl20 I 134808 / Verrekening neven in komsten pol itieke am btsdragers 201 9

Besluit:
1. op onderstaande (ex) politieke ambtsdragers geen verrekenplicht over 2019
overeenkomstig de artÍkelen 44 en 66 van de Gemeentewet toe te passen:
- de heer P.A. Glasbeek
- de heer M.E. Huizing
- de heer E.R. Jànsch
- de heer H.J.T. NíeuwenhuÍs
- mevrouw H. Sahin

!/2

6

266365

Onderwerp:
Zl 20/ t322O9 / Voortgangsrapportag e 2O2O

Voorstel:
De raad voor te stellen:

1. De voortgangsrapportage 2O2O vast te stel len;
2. De wijzigingen in het investeringsplan 2020 vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk
7 van de voortgangsrapportage 2O2O en de kapitaallasten te

verwerken in de begroting

2027;
De kredieten hiervoor te voteren;

3.
4. Het negatieve resultaat van € 62l.2I1-te onttrekken aan de algemene reserve;
5. De begrotingswijziging voor de begroting 2020 vast te stellen zoals genoemd in
hoofdstuk 7 van de voortgangsrapportage 2020'
Besluit:
Voortgangsrapportage inclusief de investeringslijst conform advies besloten. Een
actualisatie van de investeringslijst komt als nazending richting de raad.

6a

277735

Onderwerp:
Z/20/ I36277lStatusrapportage collegewerkprogramma begroting 2021
Voorstel:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de statusrapportage
collegewerkprogramma begroting 2O2T,vooruitlopend op het reguliere begrotingsproces.
Besluit:
Conform advies besloten.

7

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 18 augustus 2020
Besluit : Verslag en besluitenlijst vaststellen

9

lngekomen stukken ter kennisname:

t.
2.
3.

Actielijsten portefeuilleoverleggen
Actielijst college

Memo commissie regiozaken 3 september Z/2O/735642
Besluit: lngekomen stukken voor kennisgeving aannemen
Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2020,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de bu
de secretaris

J.

Versluis

R.

2/2

