
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 23 maart2O2l Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voo
week 12 M.E. Huizing, wethouder

H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
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J. Versluis, secretaris
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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Zl20/729347 / Wijzieine Regeling regionale toegangscontrolepas en bezoekerspas

Besluit:
Het college wordt gevraagd te besluiten:
1. de gewijzigde regeling 'Regionale toegangscontrolepas, -tag en bezoekerspas'vast te

stellen;
2. de werkgeverscommissie van de raad te verzoeken de bij besluit 1 opgenomen

regeling overeenkomstig te verklaren voor de medewerkers van de griffie; en
3. bijgaande brief aan de werkgeverscommissie laten uitgaan.

Onderwerp:
Z/2O/734032 / Collegevoorstel aanvullend besluit op bezwaar

Besluit:
1. De beslissing op bezwaar van29 januari 2O2tinzake Wob-verzoek Wilhelminapark en

de Geesten aan te vullen.

Onderwerp:
Z/20/136320 / Opleggen geheimhouding Memo Positie Oegstgeest

Besluit:
7. Op grond van artikel 25, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b

van de Wob geheimhouding op te leggen aan het Memo Positie Oegstgeest in

verband met de economische en financiële belangen van de gemeente;
2. De raad voor te stellen om de door het college aan het Memo Positie Oegstgeest d.d

23 maart 2021 opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te
bekrachtigen, op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede
lid, onder b van de Wob, in verband met de economische en financiële belangen van
de gemeente.

Onderwerp:
Z/2O/736320 / lnformeren raad over stand van zaken Samenwerkingsmodel SP71

Besluit:

De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over stand van zaken
Samenwerkingsmodel SP71

Onderwerp:
Zl2I/142590 / Technische aanpassing Nadere Regels Jeugdhulp Oegstgeest 2018

Besluit:

1. Aan artikel 3.1 van de Nadere Regels Jeugdhulp 2018 (hoofdstuk PGB) een negende
lid toe te voegen, luidende:

"De kaders voor begeleiding die met ingang van 1 oktober 2O2O in werking z'rjn

getreden, zijn van toepassing op alle zorgaanbieders van PGB".
2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 7 april2027.
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7 A 280813 Onderwerp:
Z/27/L43O70 / Gew'rjzigde vaststelling bestemmingsplan "Poelgeest" (reparatiebesluit)

Besluit:

De raad voor te stellen:
7. Het bestemmingsplan "Poelgeest" gewijzigd vast te stellen (te repareren) en het

volledige, gew'rjzigde plan opnieuw te publiceren. Met als doel om de plangrens van
de bestemmingsplannen "Poelgeest" en " Brug Poelgeest" weer overeen te laten
komen met de beoogde plangrens

Voorstel: Raadsinformatiebrief 23 maart 2O2I / week 12

Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Col I egeversla g + Besl u iten I ijst d.d. 76 maart 2027
Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2021,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de
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