Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 09 februari 2021
week: 06

Nr.
1
2

Zaaknr.

09.30 –
10.00 uur

Deelnemers:

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

Omschrijving
Opening
Vaststellen agenda
Voorstellen college aan nieuwe medewerkers.
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275949

Onderwerp:
Z/20/139402 / Continuering van het flankerend beleid Oegstgeest 2020/2021
Besluit:
1. In het kader van de continuïteit van zorg en ondersteuning tijdens de coronacrisis met
terugwerkende kracht in te stemmen met diverse flankerende maatregelen in het
sociaal domein vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020, voor wat betreft (en
nader omschreven in de bijgaande notitie):
• de maatregelen in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (alternatieve zorg/meerkosten);
• de maatregelen voor de uitvoering van het pgb-beleid (alternatieve
zorg/meerkosten);
• het behoud van het doelgroepenvervoer;
• de uitvoering van het gesubsidieerd aanbod kinder-/peuteropvang.
2. In te stemmen met het ‘Addendum op de resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening
Begeleiding Individueel en in groepsverband (dagbesteding) Leidse Regio gemeenten’
en met het ‘Addendum op de resultaat-overeenkomst Maatwerkvoorziening
Huishoudelijke Ondersteuning Leidse Regio gemeenten’, waarin de zorgaanbieders en
de gemeenten overeenkomen dat de betalingen die hebben plaats gevonden voor
dienstverlening die door de coronacrisis tijdelijk niet- of slechts gedeeltelijk is geleverd
en hiermee afwijken van de oorspronkelijke overeenkomsten, toch rechtmatig zijn
besteed.
3. In het kader van de continuïteit van zorg en ondersteuning tijdens de coronacrisis met
ingang van 1 januari 2021 t/m 1 juli 2021 in te stemmen met diverse (voorlopige)
flankerende maatregelen in het sociaal domein, voor wat betreft (en nader omschreven
in de bijgaande notitie):
• de maatregelen in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (alternatieve zorg/meerkosten);
• de maatregelen voor de uitvoering van het pgb-beleid (alternatieve
zorg/meerkosten);
• het behoud van het doelgroepenvervoer;
• de maatregelen rondom de verantwoording van de subsidies in het subsidiejaar
2021;
• ondersteuning bij de noodopvang voor (kwetsbare) kinderen;
• de uitvoering van het gesubsidieerd aanbod kinder-/peuteropvang.
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277643

Onderwerp:
Z/21/140610 / Collegevoorstel Jaarplan Veiligheid 2021
Besluit:
1. Het Jaarplan Veiligheid 2021 vast te stellen.
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278536

Onderwerp:
Z/21/141337 / Herwaardering HR21 conversietabel
Besluit:
1. In te stemmen met de nieuwe conversietabel HR21 en bijbehorende was-wordt lijst
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273274

Onderwerp:
Z/20/137270 / Opheffen Geheimhouding 2021
Besluit:
1. De geheimhouding van de documenten van het college, zoals genoemd in bijlage 1, op
te heffen;
2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de wensen en
bedenkingen van het college ten aanzien van het initiatiefvoorstel ‘Opheffen
geheimhouding diverse stukken raad’.
Onderwerp:
Annotatie en ledenbrief Buitengewone ALV VNG op 12 februari 2021
Besluit:
De heer M.E. Huizing volmacht te verlenen om de gemeente op de digitale Buitengewone
algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op
12 februari 2021 te vertegenwoordigen.
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278509

Onderwerp:
Z/17/104008 / Opleggen geheimhouding beantwoording TV HvO inzake
Z/17/104008/277999 d.d. 19 januari 2021
Besluit:
1. Op grond van artikel 25,eerste lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b en g
van de Wob geheimhouding op te leggen aan de bijlage ‘Beantwoording technische
vragen HvO inzake Z/17/104008/277999’ d.d. 19 januari 2021 in verband met de
planologische en financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
2. De raad voor te stellen om de door het college aan de bijlage ‘Beantwoording
technische vragen HvO inzake Z/17/104008/277999’ d.d. 19 januari 2021 opgelegde
geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen, op grond van
artikel 25, derde lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wob,
in verband met de planologische en financiële belangen van de gemeente en het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
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Voorstel: Raadsinformatiebrief d.d. 9 februari 2021 / week 06
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
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Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 2 februari 2021 en 8 februari 2021
Besluit: Verslagen en besluitenlijsten vastgesteld
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
de burgemeester

J. Versluis

E.R. Jaensch
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