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Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 281078 Onderwerp: 
  Z/21/143111 / Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek informatiebeveiliging 
  Voorstel: 

  

De Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- 
Voorburg (de RKC) met bijgevoegde brief te informeren over de bestuurlijke reactie van 
het college van de gemeente Oegstgeest op het Onderzoek informatiebeveiliging van 
gemeenten en verbonden partijen. 

   
4 280318 Onderwerp: 
  Z/21/142582 / uitvoeringsplan werkgeversservicepunt Holland Rijnland 
  Voorstel: 

  

1.  Het Uitvoeringsplan WSP Holland Rijnland 2021 d.d. 23 februari 2021 vast te stellen 
in navolging van de wetswijziging SUWI (1 januari 2021), waarbij de volgende 
hoofdpunten van toepassing zijn: 
a.  Eén gemeenschappelijk publiek aanspreekpunt voor gemeenten en UWV in het 

Werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland; 
b.  Een eenduidige werkgeversdienstverlening, waarbij tenminste hetzelfde 

basispakket aan dienstverlening wordt geboden aan werkgevers in de 
arbeidsmarktregio Holland Rijnland; 

c.  Het versterken van de samenwerking tussen gemeenten en UWV vanuit een 
gezamenlijk regionaal uitvoeringsplan dat jaarlijks wordt opgesteld conform de 
SUWI-wetgeving. 

   
5 279189 Onderwerp: 
  Z/21/141637 / Afwijking aanbestedingsbeleid concerncontroller (2021) 
  Voorstel: 

  
In afwijking van het regionaal aanbestedingsbeleid van Servicepunt71 het drempelbedrag 
à €50.000,- voor een onderhandse aanbesteding van de inhuur van een interim 
concerncontroller te overschrijden. 

   
6 280570 Onderwerp: 
  Z/21/142796 / Toezegging proces opleggen geheimhouding 
  Voorstel: 

  
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het proces van het 
opleggen van geheimhouding in het kader van de technische vragen van Hart van 
Oegstgeest. 
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7 280696 Onderwerp: 
  Z/21/142797 / Kwijtschelding huurbetalingen sportorganisaties 
  Voorstel: 

  

1.  De huur en gebruiksvergoeding voor het gebruik van de sportaccommodaties over de 
periode van 1 oktober tot 31 december 2020 (gedeeltelijk) kwijt te schelden aan die 
huurder/organisatie die valt binnen de uitgangspunten van de beleidsregel 
tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS). Voor 
binnensportaccommodaties wordt volledig kwijtgescholden, de huur voor 
buitenaccommodaties wordt voor 45% kwijtgescholden. 

2.  De tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties, conform de uitgangspunten 
van de beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19, 
aan te vragen. 

   
8 280343 Onderwerp:  
  Z/21/142496 / Bijdrage ArcheoHotspot 
  Voorstel: 

  

1.  Aan het initiatief om een ArcheoHotspot te realiseren in de bibliotheek van 
Oegstgeest medewerking te verlenen. 

2.  Ten behoeve van de aanschaf van kunststofkappen ter bescherming van de 
tentoongestelde archeologische vondsten een eenmalige subsidie te leveren  

 van € 2500,- 
3.  Dit bedrag te dekken uit de beschikbare eenmalige welzijnssubsidies, thema kunst en 

cultuur. 
   
9  Voorstel: Raadsinformatiebrief  d.d. 6 april 2021 / week 14     
  Besluit: Raadsinformatiebrief vastgesteld en toezenden aan de raad 
   
10  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 30 maart 2021 en 31 maart 2021 
  Besluit: Verslagen en besluitenlijsten vastgesteld  
   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


