
Besluitenl'rjst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 29 juni 2O2I
week: 2ó

Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester
M.E. Huizing, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening

Vaststellen agenda

Ondenverp:
Z/27/745583 / Uitbreiding categorieën ambtelijk horen
Besluit:
1. Voor de bezwaarbehandeling de categorieën waarin ambtelijk kan worden gehoord uit

te breiden met de volgende onderwerpen:
a. TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en daarmee

vergelijkbare regelingen;
b. Wmo individuele begeleiding;
c. Leerlingenvervoer;
d. Participatiewet Kostendelers norm;
e. Participatiewet individuele studietoeslag;
f. Participatiewet tegenprestatie;
g. Participatiewet Terugvordering/Aflossing (niet fraudezaken);
h. WWB IAOZ, ALO-KOP;
i. VROM-isolatiesubsidie / duurzaamheidsubsidie.

Onderwerp:
Z/27/745698 / Subsidieregeling Sociaal Domein 2021
Besluit:
1. De 'Subsidieregeling Sociaal Domein 2O2I' vast te stellen

Onderwerp:
Zl20/130777 / Samenwerkingsovereenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit 2027-2024
Zuid-Holland
Besluit:
1. De'Sa menwerki ngsovereen komst CMK 2027-2024 Zuid-Hd land' aan te gaan.

Onderwerp:
Z/27/145478 / Subsidieaanvraag PS theater
Besluit:

1. Aan het project De Dorpse Stad van het PS Theater medewerking verlenen.
2. Hiertoe een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen van €5.000,-

Onderwerp:
Z / 27 / 146077 / Conv enant woon plaatsbeginsel

Besluit:

1. Het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel aan te gaan en ons bij
de implementatie van deze wet te houden aan de hierin gemaakte afspraken.

Onderwerp:
Z / 20 / 735479 / Vr'rj geven voor teri nzagelegging van het voorontwerpbestem m in gsp lan
Haarlemmertrekvaart 31 en 33, Oegstgeest
Besluit:

1. Het voorontwerpbestemmingsplan Haarlemmertrekvaart 31 en 33, Oegstgeest met
IMRO code: NL.lMRO.0579.NL.lMRO.0579.BPHaarlemmertv3133-VOO1 vrij te
geven voor consultatie van de overlegpartners en belanghebbenden;
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2. De termijn voor het consulteren van de overlegpartners en belanghebbenden te
stellen op ó weken, te beginnen binnen twee weken na het besluit van het college.

Onderwerp:
Zl27/746012/ Hetter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan 1e partiële

herziening Poelgeest (Sportpark Overveer)
Besluit:

1. Het ontwerpbestemmingsplan 1e partiele herziening Poelgeest (Sportpark Overveer)

met IMRO code: NL.lMRO.05T9.lphBPPoelgeest-ON01, vrij te geven voor
terinzagelegging;

2. De wettelijke termijn van zes weken voor de terinzagelegging binnen 14 dagen na het

vr'rjgeven van het ontwerpbestemmingsplan te laten beginnen.
3. De raad via de bijgevoegde raadsmededeling te informeren.

Onderwerp:
Zl2I/ 146279 / Rekenkameronderzoek informatievoorziening jeugdhulp

Besluit:

ln te stemmen met de bijgaande bestuurlijke zienswijze op het onderzoeksrapport over de

informatievoorziening over jeugdhulp in de gemeente Oegstgeest van de

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg.

Onderwerp:
Zl 27 / 740665 / Veiligheidsmaatregelen Waterrad

Besluit:

1 De volgende maatregelen te nemen voor het kunstwerk 'Waterrad' ter verbetering
van de veiligheid:
. aanpassing van de schutting,
o plaatsen hekwerk in het water
. aanpak houtrot en vervangen afdekkap van de as

o plaatsen waarschuwingsbord
2 De onder 1 genoemde maatregelen uit te voeren onder het voorbehoud dat

. de gemeenteraad de benodigde financiële middelen beschikbaar stelt (Voorjaarsnota

20271
r betrokken partijen goedkeuring voor de werkzaamheden hebben gegeven

o de benodigde vergunningen z'rjn verkregen
3 Na uitvoering van de voorgestelde maatregelen het 'Waterrad' weer vrij te geven voor

publiek.

Onderwerp: Z/27/ 745562 / Raadsinformatiebrief d.d. 29 iuni 2027 / week 26

37 Plan van Aanpak moties uit de raadsvergadering van 29 april 2027
38 Bestuurlijke zienswijze Rekenkameronderzoek informatievoorziening Jeugdhulp.

39 Veiligheidsmaatregelen Waterrad
40 Tijdelijke huisvesting statushouders
Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 22 iuni 2027 en 25 iuni 2027

Besluit Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 iuli 2O2t,
burgemeester en wethouders van
de secretaris
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