Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 1 december 2020
week: 49

Deelnemers:

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

Nr.
1
2

Zaaknr.

Omschrijving
Opening
Vaststellen agenda

3

271987

Onderwerp:
Z/20/136501 / Verordening rioolheffing 2021
Besluit:
De raad voor te stellen de verordeningen op de heffing en invordering van rioolheffing
Oegstgeest 2021 vast te stellen.

3a

271987

Onderwerp:
Z/20/136501 / Wijzigingsverordening leges 2021
Besluit:
De raad voor te stellen:
de "Verordening tot het wijzigen van de verordening leges Oegstgeest 2021" vast te
stellen.

4

274907

Onderwerp:
Z/20/133455 / Toekenning subsidie onderhoud Hendrik Kraemerpark 2021 t/m 2024
Besluit:
1. Aan de Vereniging van Eigenaars Hendrik Kraemerpark voor de periode 2021 tot en
met 2024 een jaarlijkse subsidie van € 10.175,- te verstrekken, onder voorbehoud dat
in de jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen begroting voldoende budget ter
beschikking wordt gesteld.

5

274315

Onderwerp:
Z/20/138177 / Overeenkomst Oegstgeester Courant voor Gemeentenieuws
Besluit:
1. Een raamovereenkomst aan te gaan met de Oegstgeester Courant voor het plaatsen
van het wekelijkse gemeentenieuws voor de periode 2021 – 2024 en daarmee af te
wijken van het regionale aanbestedingsbeleid dat bij een opdrachtwaarde van meer
dan €50.000 in 4 jaar een meervoudig onderhandse aanbesteding voorschrijft.

6

274906

Onderwerp:
Z/20/136949 / Subsidieprogramma sociaal domein 2021
Besluit:
1. Het subsidieprogramma sociaal domein 2021 vast te stellen en de daarin genoemde
subsidies te verstrekken.
2. Er mee in te stemmen dat Stichting EVA voor de vaststelling van de subsidie over 2020
geen controleverklaring hoeft te overleggen.

7

276187

Onderwerp:
Z/20/136320 / Notitie Samenwerkingsmodel Servicepunt71
Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de nadere onderbouwing
voor Scenario 6, het onderbrengen van de bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden.

1/2

8

27574
44

Onde
erwerp:
Z/20
0/139218 / Ev
valuatie Retaailvisie
Beslu
uit:
1. De
D Evaluatie Retailvisie
R
Leeidse regio en
n Retailmonittor Leidse reggio Economie
e 071 vast
te
e stellen;
2. De
D gemeenterraad met bijggaande raadssmededeling hierover te innformeren.

9

97
27309

Onde
erwerp:
Z/18/115707/ Ve
ervolgonderzzoek verkabe
eling
uit:
Beslu
1. In
n te stemmen
n met het verrlenen van de
e opdracht vo
oor het uitvoeeren van een
n
vervolgonderzoek aan Ten
nneT TSO B.V
V. Teneinde een
e standaarrd basisontwe
erp voor
het verkabele
en van de bes taande bovengrondse hoogspanningssverbinding in
n het
sttedelijk gebie
ed van gemeeente Oegstge
eest op te ste
ellen.
2. De
D raad met bijgevoegde
b
rraadsmedede
eling te inform
meren over hhet vervolgon
nderzoek
verkabeling.

9a

09
27610

Onde
erwerp:
Z/18/114102 / Vaststelling Acctieplan gelu
uid Oegstgeesst 2018-2023
3
uit:
Beslu
1. In
n te stemmen
n met de bean
ntwoording van
v de ziensw
wijzen op hett ontwerp Actieplan
O
Omgevingslaw
waai 2018-20
023.
2.
Het Actie
eplan Omgevvingslawaai 2018-2023 ge
emeente Oeggstgeest vastt te stellen.

10

nformatiebrieef 1 decembe
er 2020 / wee
ek 49
Voorrstel: Raadsin
Beslu
uit: Raadsinfformatiebrieff vaststellen en toezenden aan de raadd.

11

erwerp: Colle
egeverslag + Besluitenlijsst d.d. 24 nov
vember 2020
0 en 26 novem
mber 2020
Onde
Beslu
uit: Verslag en
e besluitenlijijst vaststelle
en
Alduss vastgesteld
d in de vergad
dering van 8 december
d
20
020,
burge
emeester en wethouders van Oegstge
eest
de se
ecretaris
de burgem
meester
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E.R. Jaenssch
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