Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 17 november 2020
week: 47

Deelnemers:

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

Nr.
1
2

Zaaknr.

Omschrijving
Opening
Vaststellen agenda

3

274327

Onderwerp:
Z/20/137408 / Controleprotocol 2020
Besluit:
De raad voor te stellen:
Het controleprotocol vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole op de
jaarrekening 2020.
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274775

Onderwerp:
Z/20/138561 / Evaluatie maatregelen arbeid en participatie, en voorbereiding
Vangnetuitkering 2020
Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over:
1. de resultaten van de maatregelen voor arbeidsinschakeling en participatie in gemeente
Oegstgeest, ter vergroting van het aantal bijstandsgerechtigden dat wordt begeleid
naar werk, scholing of vrijwilligerswerk en ter reductie van het tekort op het
uitkeringsbudget (BUIG).
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273984

Onderwerp:
Z/20/137923 / Afwijking aanbestedingsbeleid voor senior adviseur Bestuur & Strategie
Besluit:
In afwijking van het regionaal aanbestedingsbeleid van Servicepunt71 het drempelbedrag
à €50.000,- voor een onderhandse aanbesteding van de inhuur van de senior adviseur
Bestuur & Strategie te overschrijden.
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275211

Onderwerp:
Z/20/136382 / Klacht afhandeling Spaargarenstraat
Besluit:
1. Akkoord te gaan met de afhandeling van de klacht zoals in de brief vermeld, te weten:
2. Excuses te maken over de slechte bereikbaarheid van de gemeente en dat onderdeel
van de klacht gegrond te verklaren.
3. De broer van de overleden indiener hierover met bijgevoegde brief te informeren.
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274962

Onderwerp:
Z/20/138568 / Decemberwijziging 2020
Besluit:
De raad voor te stellen;
1. De decemberwijziging 2020 vast te stellen uit het oogpunt van het voorkomen van
begrotingsonrechtmatigheid.
2. De begroting 2020 als volgt te wijzigen:
2a. Wijzigingen als gevolg van de coronarapportage:

2b. Overige wijzigingen:

3.

Het voordelige resultaat na de mutaties op de reserves van € 693.469 te storten in de
algemene reserve.

4. De meerjarige financiële gevolgen van de decemberwijziging te verwerken in de
meerjarenbegroting 2021-2024.
5. Het krediet voor VRI Abtspoelweg in 2021 verhogen met € 72.000 en de kapitaallasten
ad € 7.179 te ramen vanaf 2022.
6. Voor VRI Geversstraat in 2021 een krediet beschikbaar te stellen van € 72.000 en de
kapitaallasten ad € 5.800 te ramen vanaf 2022.
7. Voor de aanschaf van een bestelauto in 2021 een krediet beschikbaar te stellen van
€ 45.000 en de kapitaallasten ad € 2.329 te ramen vanaf 2022.
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8. De kredieten voor tractie aan te passen als volgt:
8a. Bijraming voor vervanging hoogwerker in 2021 met € 2.000;
8b. Bijraming voor vervanging vrachtwagen met kraan in 2021 met € 75.000;
8c. Bijraming voor vervanging bestelauto 8-VGK-37 in 2021 met € 10.500;
8d. Aframing krediet vervanging vrachtauto 83-BBL-4 in 2021 met € 140.000.
De verlaging van de kapitaallasten ad € 11.607 te verwerken vanaf 2022.
9. De volgende reserves op te heffen:
9a. Reserve uitvoering visienota;
9b. Reserve HOV RijnGouwe lijn.
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272065

Onderwerp:
Z/20/133473 / Jaarverslag Bezwaarbehandeling 2019
Besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag Bezwaarbehandeling 2019, opgesteld door de
Regionale Commissie Bezwaarschriften (RCB) en het bezwarensecretariaat Juridische
Zaken van Servicepunt71.
2. De aanbevelingen uit het Jaarverslag Bezwaarbehandeling 2019 te onderschrijven en
over te nemen.
3. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de afhandeling van
bezwaarschriften in 2019, de aanbevelingen en de opvolging daarvan.
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274247

Onderwerp:
Z/20/133365 / aanwijzen stembureaus
Besluit:
1. De in de bijlage 1 vermelde stemlokalen aan te wijzen voor de Tweede
Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.
2. Het in bijlage 2 vermelde stemlokaal “Rustenborch” aan te wijzen als bijzonder
stembureau met beperkte toegang.
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Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 10 november 2020 en 11 november 2020
Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
de burgemeester

J. Versluis

E.R. Jaensch

3/3

