
Besluitenlijst  
 vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 16 maart 2021 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter 

week: 11  M.E. Huizing, wethouder 
   H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder 
   P. Glasbeek, wethouder 
   J. Versluis, secretaris  
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Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 279477 Onderwerp: 
  Z/20/137793 / Vaststelling subsidie BIZ Kempenaer 2019 
  Besluit: 

  
De in 2019 aan de Vereniging BIZ KempenaeR verleende subsidie voor de Bedrijven 
Investeringszone vast te stellen op € 41.710. 

   
4 279533 Onderwerp: 
  Z/21/142005 / DVO Toezicht en handhaving Wmo/Jeugd 
  Besluit: 

  

1.  De ‘Dienstverleningsovereenkomst Toezicht Wmo en Jeugd Leiden en Oegstgeest 
2021- 2023’ aan te gaan. 

2.  Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden de 
bevoegdheid te mandateren tot het uitvoeren van toezicht en handhaving op grond 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet als bedoeld in de 
bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst. 

   
5 279280 Onderwerp: 
  Z/21/141882 / Onderwijsbijlagen 2021 
  Besluit: 

  

1.  De bijlagen bij de ‘Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 
Oegstgeest 2007’ voor het kalenderjaar 2021 vast te stellen. 

2.  Deze bijlagen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in werking te laten 
treden. 

   

6 279731 Onderwerp: 

  
Z/21/140767 / Verordening tot intrekking van de verordening op de heffing en de 
invordering van staangeld 2009-2010 

  Besluit: 

  
De raad voor te stellen: 
De “verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2009-2010”, in te trekken 
door middel van bijgevoegde intrekkingsverordening. 
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7 279357 Onderwerp: 

  Z/20/136998 / Aanvraag budget plan van aanpak evenementenbeleid 

  Besluit: 

  

1.  Het bedrag van € 59.000,- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het plan 
van aanpak evenementenbeleid. 

2.  Via de voortgangsrapportage 2021 dit bedrag ad € 59.000,- ten laste van de algemene 
reserve op te nemen in de begroting 2021. 

   

7 A 280547 Onderwerp: 

  
Z/21/141032 / Raadsmededeling voorontwerpbestemmingsplan Nieuw-Rijnvaert, 
gemeente Oegstgeest 

  Besluit: 

  
In te stemmen met de aangepaste raadsmededeling over het 
voorontwerpbestemmingsplan “Nieuw- Rijnvaert, gemeente Oegstgeest”. 

   

8  Voorstel: Raadsinformatiebrief 16 maart 2021 / week 11     

  Besluit: Raadsinformatiebrief vastgesteld en toezenden aan de raad 

   

9  
Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 9 maart 2021 en 11 maart 2021 
(schriftelijke ronde) 

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld  

   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


