Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 16 februari 2021
week: 07

Deelnemers:

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

Nr.
1
2

Zaaknr.

Omschrijving
Opening
Vaststellen agenda

3

278144

Onderwerp:
Z/21/140922 / Overheveling juridische zaken naar Servicepunt71
Voorstel:
1. De formatie van de functie van Senior adviseur binnen het team Bestuur, strategie en
bedrijfsvoering zijnde 0,83 fte, niveau schaal 11, volledig over te hevelen naar
Servicepunt71 per 1 april 2021;
2. De bijdrage die Oegstgeest aan Servicepunt71 betaalt voor de levering van juridische
diensten, evenredig te verhogen met de kosten van 0,83 fte, niveau schaal 11
per 1 april 2021;
3. De personele gevolgen van deze overheveling binnen de bestaande
arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele kaders van de gemeente Oegstgeest en
Servicepunt71 te laten plaatsvinden per 1 april 2021;
4. Aan dit besluit het voorbehoud te koppelen van een positief advies van de
Ondernemingsraad.
Besluit: Ingetrokken.

4

279072

Onderwerp:
Z/20/133365 / verkiezingen 2021
Besluit:
1. De in bijlage 1 vermelde stemlokalen (vervroegd stemmen op 15 en 16 maart) aan te
wijzen, de dagen en de zittingstijden waarop de stemming plaatsvindt alsmede de
locatie, dag en het tijdstip waarop de stemopneming aanvangt.
2. Het in bijlage 2 vermeld afgiftepunt aan te wijzen voor de briefstemmers. Hier kunnen
de briefstemmen worden afgegeven.
3. Het in bijlage 3 vermeld briefstembureaus aan te wijzen, de dag en de zittingstijden
waarop de vooropening plaatsvindt alsmede de locatie, dag en het tijdstip waarop de
stemopneming aanvangt.
4. Het in bijlage 4 vermeld bijzonder stembureau met beperkte toegang
(woonzorgcentrum Rustenborch) de dag en de zittingstijd vast te stellen waarop de
stemming plaatsvindt alsmede de locatie, dag en het tijdstip waarop de stemopneming
aanvangt.

5

278475

Onderwerp:
Z/21/141070 / Verbetering van de P&C-cyclus (2021)
Besluit:
De raad voor te stellen voor de Planning- en controlcyclus vanaf 2021 de volgende
uitgangspunten te hanteren:
1. De Perspectiefnota ter vaststelling door de raad te laten vervallen en deze te
vervangen door de Kaderbrief ter kennisgeving;
2. Voor het zomerreces van de raad de Voorjaarsnota vast te stellen waarin de voortgang
van het lopende jaar is opgenomen tot en met maart;
3. Na het zomerreces van de raad de Najaarsnota vast te stellen waarin de voortgang van
het lopende jaar is opgenomen tot en met augustus;
4. De P&C-kalender zoals opgenomen in bijlage 1 als uitgangspunt te nemen voor de
planning- en controlcyclus 2021.
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6

278412

Onderwerp:
Z/20/136309 / Subsidiebeschikking BIZ De KempenaeR 2021
Besluit:
1. De subsidie Bedrijveninvesteringszone De KempenaeR 2021, zijnde € 46.075, voor het
uitvoeren van de activiteiten conform het activiteitenplan, te verlenen aan de BIZ
vereniging De KempenaeR.

7

278477

Onderwerp:
Z/20/131000 / Stand van Zaken Programma VANG 2021
Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de stand van zaken van
VANG en vooruit te blikken op o.a. twee nieuwe projecten: GFT/GFE en Vernieuwing
Afvalvoorzieningen.

7A

278416

Onderwerp:
Z/21/141116 / Managementletter 2020
Besluit:
1. Kennis te nemen van de managementletter 2020 van Publieke Sector Accountants
inclusief de reactie van de ambtelijke organisatie;
2. De Commissie Audit met bijgevoegde memo te informeren over de
managementletter 2020.

7B

278874

Onderwerp:
Z/20/138183 / Opleggen geheimhouding op financiële informatie uit het onderzoek naar
de huisvesting van basisschool Gevers-Deutz Terwee
Besluit:
1. In de besloten commissie op 16 februari 2021 de raad aan de hand van een Power
Pointpresentatie te informeren over de financiële aspecten van het onderzoek naar de
huisvesting van basisschool Gevers Deutz Terwee (zie bijlage 1).
2. Met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet en gelet op artikel 10,
tweede lid, onder b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te
leggen op de Power pointpresentatie in bijlage 1 van dit collegeadvies in verband met
de financiële belangen van de gemeente
3. De raad voor te stellen om de door het college op de power pointpresentatie in bijlage 1
van dit collegeadvies opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering
op 18 februari 2021 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 financiële belangen
van de gemeente.

7C

278996

Onderwerp:
Z/20/139691 / Tijdelijke huisvesting statushouders
Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling informeren over de tijdelijke huisvesting van
statushouders aan de Rhijngeesterstraatweg nummer 13c.
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Voorstel: Raadsinformatiebrief d.d. 16 februari 2021 – week 07
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
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Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 9 februari 2021
Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen
Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2021,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
de burgemeester

J. Versluis

E.R. Jaensch
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