Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 01 september 2020
week: 36

Deelnemers:

E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter)
M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
J. Versluis, secretaris

Nr.
1
2

Zaaknr.
-

3

268980

Onderwerp:
Z/20/135479 / Vaststellen nota van uitgangspunten t.b.v. bestemmingsplan Ganzeneiland
Voorstel:
Het volgende raadsbesluit voor te leggen aan de raad:
1. De Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan ‘Ganzeneiland’ als
startdocument vaststellen waarin de herverkaveling van de percelen
Haarlemmertrekvaart 31, 32 en 34 mogelijk wordt gemaakt
Besluit:
Aangehouden, wegens onderzoek naar wijze van informeren van bewoners en het checken
van de nota van uitgangspunten over de herverkaveling van de percelen met betrekking tot
bestaande bebouwing.

4

271190

Onderwerp:
Z/20/135906 / Reactie opsporingsvergunningen
Besluit:
1.1 Reactie op adviezen van de Provincie Zuid-Holland ten aanzien van de
opsporingsvergunningen geothermie te versturen.

5

268136

Onderwerp:
Z/20/133342/ Vaststellen wijziging begroting 2020 en vaststellen begroting 2021
Jeugdzorg e.v.
Besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland
2020 en de gewijzigde programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2021 e.v..
2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over:
a. de stijging van het jeugdhulpgebruik in 2019 in Oegstgeest en de gevolgen daarvan
op de meerjarige begroting van Oegstgeest;
b. de gewijzigde programmabegrotingen Jeugdhulp Holland Rijnland 2020 en de
bijbehorende bezuinigingsmaatregelen.

6

-

Voorstel: Raadsinformatiebrief d.d. 1 september 2020 / week 36
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

7

-

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 25 augustus 2020
Besluit:
Enkele tekstuele aanpassingen zullen in het collegeverslag worden gemaakt, waarna beide
worden vastgesteld.

-

Omschrijving
Opening
Vaststellen agenda
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9

-

Ingekomen stukken ter kennisname:
1. Actielijsten portefeuilleoverleggen
2. Actielijst college
3. Beantwoording schriftelijke vragen Art 37:
a. Verkeersveiligheid kruispunt viaduct A44 en Rijnzichtweg
Z/20/135824 (CDA)
b. Ventilatiesystemen maatschappelijk vastgoed in relatie tot het Coronavirus
Z/20/136036 (HvO)
Z/20/136037 (D66)
Besluit: Ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020.
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