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Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 279127 Onderwerp: 
  Z/21/141770 / Beleidsregels TONK (bijzondere bijstand) 
  Besluit: 

  

1.  De 'Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Oegstgeest' 
vast te stellen 

2.  Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest gedeeltelijk over te nemen 
3.  De raad door middel van een raadsmededeling te informeren over de uitwerking van 

de TONK 
   
4 278104 Onderwerp: 
  Z/21/141019 / Kwijtschelding kosten bak (hardheidsclausule) 
  Voorstel: 

  

1. Op basis van de hardheidsclausule de afvalstoffenheffing voor de extra containerbak 
vanaf belastingjaar 2021 niet te heffen wanneer deze extra container uitsluitend 
gebruikt wordt voor medische afvalstoffen. 

2. De BSGR opdracht te geven dit besluit uit te voeren. 
  Besluit: 
  Ingetrokken 
   
5 277673 Onderwerp: 
  Z/20/140086 / Zienswijze op begroting OPOO 2021 
  Besluit: 

  

1  De volgende zienswijze op de begroting 2021 van het Openbaar Primair Onderwijs 
Oegstgeest kenbaar te maken: 

 
-  Gezien de gezonde financiële situatie van OPOO ziet het college geen 

belemmeringen ten aanzien van het door de directeur-bestuurder vaststellen van de 
begroting 2021 

-  Het standpunt van de gemeente ten aanzien van de kosten voor verbetering van het 
binnenklimaat is dat schoolbesturen naast de rijkssubsidie in principe zelf 
verantwoordelijk zijn voor het dragen van de kosten. De gemeente heeft wel 
toegezegd in bijzondere omstandigheden het gesprek hierover te willen aangaan. 

   

6 278132 Onderwerp: 

  
Z/19/128397 / Aanwijzingsbesluiten en Nadere regels Algemene plaatselijke verordening 
Oegstgeest 2020 

  Besluit: 

  

1.  De volgende aanwijzingsbesluiten op grond van de Algemene plaatselijke verordening 
Oegstgeest 2020 vast te stellen: 
a.  aanwijzingsbesluit verspreiding van geschreven of gedrukte stukken of 

afbeeldingen (artikel 2:6); 
b.  aanwijzingsbesluit bedelarij (artikel 2:65); 
c.  aanwijzingsbesluit parkeren/laten stilstaan voertuigen anders dan op de rijbaan 

(artikel 5:10); 
d.  aanwijzingsbesluit ligplaats vaartuigen (artikel 5:25). 

2.  De nadere regels behorende bij artikel 2:10, lid 5, van de Algemene plaatselijke 
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verordening Oegstgeest 2020 vast te stellen. 

   

7 279856 Onderwerp: 

  Z/21/142287 / Plan van Aanpak (Hofbrouckerpark) 

  Voorstel: 

  
1. In te stemmen met het plan van Aanpak voor de uitvoering van het 
voorbereidingsbesluit 
Hofbrouckerpark en deze voor te leggen aan de gemeenteraad 

  Besluit: 

  Ingetrokken. 

   

8   Voorstel: Raadsinformatiebrief 2 maart 2021 / week 09 

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

9  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 23 februari 2021 

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 

   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021.  
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


