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Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 279807 Onderwerp: 
  Z/21/142243 / Beleidsnota prioritering boa’s 
  Besluit:  

  

1.  De beleidsnota prioritering boa's: handhaving openbare orde en veiligheid vast te 
stellen;  

2.  De beleidsnota prioritering boa’s: handhaving openbare orde en veiligheid na twee 
jaar te evalueren; 

3.  De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgaande 
raadsmededeling. 

   
4 274995 Onderwerp: 
  Z/20/137885 / Integraal huisvestingsplan Oegstgeest 2021-2037 
   Besluit: 

  
1.  Het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2021-2037 vast te stellen en daarmee de 

uitwerking van de uitgangspunten die de raad op 28 november 2019 heeft 
vastgesteld. 

   
5 281096 Onderwerp: 
  Z/20/137884 / verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 
   Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
1. De verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 vast te stellen.  
2. De verordening in werking te doen treden op de dag na die van zijn bekendmaking, 

met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. 
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6 280929 Onderwerp: 
  Z/20/131552 / Warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WLQ+ 
   Besluit: 

  

1. De raad voor te stellen: 
1.1.  De principekeuze te maken voor een geformaliseerde samenwerking voor de 

warmtetransitie in de Leidse regio met de zes gemeenten. 
1.2.  De regionale organisatie warmtetransitie Leidse regio in oprichting een budget 

mee te geven van € 179.383 dat bijdraagt aan een totaal van maximaal 2 miljoen 
vanuit de zes gemeenten voor de periode tot eind 2022 om de organisatie vorm 
te geven en in effectieve samenwerking met Gasunie, Alliander, 
woningcorporaties en andere partners eerste stappen te zetten in de 
totstandkoming van een open regionaal transport- en distributienetwerk. Waarbij 
we ervan uit gaan dat het Rijk in een vergoeding voor de uitvoeringslasten 
Klimaatakkoord voorziet. 

1.3.  De intentie uit te spreken om voor de periode vanaf 1 januari 2023 een regionaal 
te vormen investeringsfonds op te bouwen. 

1.4.  Voor die wijken waarvoor een collectief warmtenet de laagste maatschappelijke 
kosten draagt te kiezen voor een energie-mix waarbij op dit moment wordt 
uitgegaan van een substantiële voeding met restwarmte via het 
warmtetransportnet WLQ+. 

1.5.  Binnen de kaders van het bijgevoegde raadsbesluit het college te mandateren om 
ter uitvoering van dat raadsbesluit formele afspraken te maken met Gasunie 
en/of andere partijen om de ingezette koers te kunnen vervolgen. 

2.  Onder voorbehoud van positieve besluitvorming van de raad in te stemmen met in 
het raadsbesluit geformuleerde afspraken en keuzes. 

   
7 281546 Onderwerp: 
  Z/18/116626 / Transitievisie Warmte 1.0 
   Besluit: 

  De raad voor te stellen: 
1.  De Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen. 

   
8 281470 Onderwerp:  
  Z/21/143261 / Beleidsplan sociaal domein 2021-2024, Samen Oegstgeest! 
   Besluit: 

  

1.  Kennis te nemen van de brief van de adviesraad Sociaal Domein en de reactie op dit 
advies vast te stellen. 

2.  Het volgende raadsbesluit aan de raad voor te leggen: 
- Het beleidsplan ‘Samen Oegstgeest!, beleidsplan sociaal domein 2021-2024’ vast te 

stellen. 
   
9  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 6 april 2021 
   Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld  
    

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 april 2021, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


