
Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders Oegstgeest
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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/t8/777830 / Verzoek van de Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance-
Vogelasiel regio Leiden
Besluit:
L Het verzoek van de Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel

regio af te wijzen voor het jaarlijks vergoeden van:
a. de kosten van vervoer, opslag en destructie.
b. organisatiekosten van het vogelasiel.

2. Akkoord te gaan met de wijziging van de ritprijsvergoeding van een
kilometervergoeding naar een vaste ritprijs (€ 20,-), voor zover dit het vervoer van
zwerfdieren (zijnde huisdieren), die gevonden zijn op het grondgebíed van de
gemeente Oegstgeest, naar de stichting Streek-Dierentehuis Leiden 'Stevenshage'
betreft.

Onderwerp:
Z/ 78/ 17662ó / Energietransitie

Besluit:
L De concept-Transitievisie Warmte vrijte geven, ter bespreking met de raad en met

inwoners, met als doel om de definitieve beleidsvisie rond de zomer te laten vaststellen
door de raad.

2. De raad voor te stellen de in 2019 ontvangen Rijksuitkering uit de decembercirculaire
gemeentefonds van €237.O98,-,die toegevoegd is aan de algemene middelen, via de
jaarrekening 2OI9 te doteren aan de reserve duurzaamheid.

3. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de stand van zaken rond
het thema energietransitie, waaronder de RES en de concept-Transitievisie Warmte.

Onderwerp:
Z/\8/I7O324 / Overzicht vervanging bomen 2OI9/2O2O
Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling en het'Overzicht vervanging bomen
2O!9/2O2O'te informeren over de noodzakelijke vervanging van bomen in seizoen
2019/2020.

Onderwerp:
Zl79/128924 / Art.39-vragen lmpact instrumenten raad op schaarse middelen (CDA)

Besluit:
Vaststel len beantwoording artikel 39-vragen

Voorstel: Raadsinformatiebrief 2020 / week 4
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
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I Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 14 januari2O2O

Besluit: Verslag en besl uitenlijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergaderingvan 28 januari2O2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de burge
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