Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 4 februari

2O2O

Deelnemers:

week: ó

I

Opening
Vaststellen agenda

2
3

Jaensch, burgemeester (voorz
M.E. Huizing, wethouder
P.A. G lasbeek, wethouder
H.J.T. N ieuwenhuís, wethouder
J. Versl uis, secreta ris
E.R.

260252

Onderwerp:
Z/ 20 / 7297 2ó

/ Begroti n gswijzígi n g Se rvicepu nt7 1

Besluit:
De raad voor te stellen:
De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerp-begrotingswijziging2van de begroting

2O2Ovan het ServicepuntTl inzake de implementatie van het Organisatieplan Groep 2
VRIS naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en)ten aanzien van het
vaststellen van de ontwerp-begrotingswijziging 2 van de begroting 2020 van het
ServicepuntTlinzake de implementatie van het Organisatieplan Groep 2 VRIS door het
Algemeen Bestuur.

4

259657

Onderwerp:

Zl79/12885ó/ Benoeming leden Raad van Toezicht OPOO
Besluit:

L
2.

Kennis te nemen van de voorgestelde wijziging'Regeling werving en selectie Raad van

Toezicht'van OPOO.
De raad voor te stellen:
D. Schuitemaker te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het Openbaar
Primair Onderwijs Oegstgeest voor de periode van I-4-2O2Ot/m3I-3-2O24
(eerste termijn);

-

4a

260774

R.K. Flippo met terugwerkende kracht te herbenoemen als lid van de Raad van
Toezicht va n O POO voor de pe riode va n 1-8-20 1 9 tl m 37-07 -2023 (tweede

termijn);
Kennis te nemen van de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht
van OPOO van E.M.S. Miltenburg-Driest per 37-72-2019 op eigen verzoek;

Onderwerp:
Z/19/124555 / Aanvulling op voorliggende 1ph BP Kamphuizerpolder Buitenlust
Voorstel:
De raad door middel van bijgevoegde raadsmededeling te informeren over:

1.

Het aanvullen van het bestemmingsplan 1e partiele herziening bestemmingsplan
Kamphuizerpolder Buitenlust met I M RO code NL.l MRO.0579.1phBPKampBuitVAO1 (toelichting,regels en verbeelding), als gevolg van een geconstateerde
onduidelijkheid.

En de hiervoor genoemde documenten te behandelen en vast te stellen in plaats van de
oorspronkel ijk verstrekte versies.

Ll2

5

Voorstef : Raadsinformatiebrief 2O2O /week6
Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

6

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 28 januari 2O2O
Besluit: Verslag en besluitenl ijst vaststel len
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2020,

burgemeester en wethouders van Oegstgeest
bu
de secretaris

\

J.

Versluis

212

