Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 13 juli 2027

Deelnemers:

week: 28
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Opening

2

Vaststellen agenda
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285767

M.E. Huizing, locoburgemeester (voo
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris

Onderwerp:

Zl27/747770 / verlenging beleidsregels TONK
Besluit:
1. De Beleidsregels Tijdel'rjke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Oegstgeest 2027-3
vast te stellen
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284703

Onderwerp:

Zl27/145429 / subsidieaanvraag 2O27 Kwadraad inzake budgetbegeleiding en sociaal
raadsvrouw
Besluit:

1.

5

285535

De subsidie voor activiteiten inzake budgetbegeleiding en een spreekuur met sociaal
raadsvrouw uit te voeren in 2027 door Kwadraad toe te kennen

Onderwerp:

Z/27/745660 / Concept Verordening Jeugdhulp Oegstgeest 2022
Besluit:
1. ln te stemmen met de voorliggende uitwerking van de concept Verordening Jeugdhulp
Oegstgeest 2022 ter verva ngin g va n de Verordening Jeugd hu p Oegstgeest 2015.
2. De concept 'Verordening Jeugdhulp Oegstgeest 2O22' voor inspraak vast te stellen.
3. De concept Verordening Jeugdhulp Oegstgeest 2022 - inclusief b'rjlage 3. Participatie vanaf 14 juli tot en met 24 september 2027 (10 weken) ter inzage te leggen.
I

6

285924

Onderwerp:

Zl2t/74657ó / Mandaat- en machtigingsbesluit Jeugdteam Leidse regio
Besluit:

1.

2.

Mandaat te verlenen, waaronder tevens de bevoegdheid tot het verlenen van
ondermandaat, aan de directeur/bestuurder van de Stichting Jeugdteams Leidse Regio ter
uitvoering van de collegebevoegdheden zoals opgenomen in de Jeugdwet met als doel het
verlenen van gemeentelijke toegang tot jeugdhulp, conform de hiertoe strekkende opdracht
die contractueel is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (PCON- OEG-1ó320)
voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst met terugwerkende kracht tot aan l juli
2027, onder voorbehoud van instemming met dit mandaat (artikel 10.4 Awb).
Deze bevoegdheden toe te voegen aan het mandatenoverzicht conform het in bijlage 1
opgenomen overzicht.

1/s
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284333

Onderwerp:

Zl2I/745590 / Herbenoeming leden Adviesraad Sociaal Domein juli 2O2I
Besluit:

1.

2.
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28489r

De heren F.W.M. van Rijn en L.A.H.M. van de Kerkhof met terugwerkende kracht per l juli
2027 te herbenoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor een periode van vier
jaar.
De dames M.J. Kooijmans en A.M. Lodder-van der Kooij en de heer R. Kamerling met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2O2O le herbenoemen als lid (voorzitter,
respectievelijk secretaris, respectievelijk lid) van de Adviesraad Sociaal Domein voor een
periode van vier jaar.

Onderwerp:

Zl21/743350 / Coronasteun lokale culturele sector
Besluit:
1 Aan de vier essentiële lokale culturele organisaties voor 2O2O (2e ronde) de volgende
coronasteun te geven: Cultuurhuis de Paulus (€ 15.000), Dorpscentrum Oegstgeest (€
25.000), St. Oud Poelgeest (€ 25.000) en Bibliotheek/Volksuniversiteit (€ 19.7641.
2 Aan de kleinere culturele amateurverenigingen/stichtingen een vast bedrag aan coronasteun
van € 1.000 te geven: Big Band Oegstgeest, Jeugd SymÍonie Orkest, Capella Pro Cantibus,
de Troubadours en de St. lnternationale Muziekkamer
Besluit:
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28548r

Onderwerp:

Z/20/136320 / Wensen en bedenkingen Principebesluit wijziging structuur samenwerking
bedrijfsvoering Leidse regio
Besluit:
1. Het voorgenomen principebesluit te nemen om de gezamenlijke bedrijfsvoering van de
Leidse regio, die nu is ondergebracht bij de bedrijfsvoeringsorganisatie ServicepuntTl, onder
te brengen bij de gemeente Leiden. De gemeente Leiden gaat bedr'rjfsvoeringsdiensten
leveren aan de gemeenten Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp en aan de eigen
organisatie. Daar liggen de volgende uitgangspunten aan ten grondslag:
- De centrumregeling op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen is het meest
passende construct voor het eindmodel dat wordt onderzocht.
- Vanuit de centrumregeling wordt formeel een éen op één relatie gerealiseerd tussen de
servicegemeente en de individuele gastgemeenten. De partnergemeenten hebben in het
nieuwe samenwerkingsmodel echter vooral een collectieve samenwerking voor ogen, zeker
in de transitiefase.
- ln het bepalen van het dienstverleningsaanbod beogen de partners dat Leiden de lead
neemt, waarbij de behoeften van Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude worden

-

meegenomen.

Voor'standaard dienstverlening' geldt dat in principe alle partijen gebruik maken van
hetzelfde dienstverleningspakket. Voor'businesspartner in advisering' geldt dat er ruimte is
voor differentiatie als blijkt dat het meerwaarde heeft om het voor een bepaalde gemeente
anders te organiseren. De invulling/werkwijze wordt bepaald in de transitieperiode.
Als 'business partner in ontwikkeling' stelt Leiden als servicegemeente een strategische
bedrijfsvoeringsagenda op. Bij de ontwikkeling van de bedr'rjfsvoering kunnen Oegstgeest,
Leiderdorp en Zoeterwoude naar behoefte meedoen aan projecten die onderdeel zijn van de
strategische bedrijfsvoeringsagenda. Voor deze tijdelijke opgaven worden per opgave
projectovereenkomsten afgesloten.

Op het moment van overgang wordt het bedrag uit de gemeentel'rjke jaarrekening van de
gastgemeenten, die volgt uit de beëindiging van de GR ServicepuntTl, ingebracht als
b'tjdrage aan Leiden voor de dienstverlening die wordt afgenomen (overeenkomstig de
diensten/producten en kwaliteit bij ServicepuntTl).
- De bekostiging voor de verschillende vormen van dienstverlening is in de transitieperiode
als volgt:

Standaard dienstverlening wordt bekostigd met een lumpsum financiering;
Business partner in advisering wordt bekostigd met een lumpsum financiering. De

2/s

2.

transitieperiode wordt benut om te bepalen hoe groot het level playing field in de
behoeften aan advisering is. De uitkomst daarvan laat zien of (op onderdelen) een
systematiek van P*Q meer passend is;
. Business partner in ontwikkeling wordt bekostigd op basis van projectfinanciering
Er is na de transitiefase meer behoefte aan flexibiliteit waardoor de verplichte winkelnering
in de eindsituatie als hard uitgangspunt zal komen te vervallen. De voorwaarden die hierb'tj
gelden worden onderdeel van de DVO.
De raad voor te stellen de volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het
voorgenomen principebesluit van het college van de gemeente Oegstgeest om de
gezamenlijke bedrijfsvoering van de Leidse regio, die nu is ondergebracht bij de
bedrijfsvoeringsorganisatie ServicepuntTl, onder te brengen bij de gemeente Leiden,
waarbij de gemeente Leiden bedrijfsvoeringsdiensten gaat leveren aan de gemeenten
Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp en aan de eigen organisatie.

De raad van de gemeente Oegstgeest:
t. Ziet de noodzaak van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering;
2. Ziet de gemeenten in de Leidse regio als logische partners om die samenwerking mee te
organiseren;
3. Realiseert zich dat er alternatieven zijn voor het organiseren voor van de bedrijfsvoering,
maar ziet vanuit het oogpunt van continu'iteit dat voorzetting van de relatie met de
ServicepuntTl-partners in ieder geval op dit moment wenselijk is;
4. ZieI in de analyse in de rapportage voldoende aanknopingspunten voor het vertrouwen dat
het onderbrengen van de bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden tot meer kwaliteit, minder
kwetsbaarheid, meer flexibiliteit en lagere meerkosten leidt;
5. Ziet kansen in het benutten van de strategische bedrijfsvoeringsagenda van de gemeente
Leiden;

ó.
7.

ls van mening dat om dat vertrouwen voldoende te stutten aanvullende afspraken of
voorwaarden nodig zin om een definitief besluit te nemen over het samenwerkingsmodel;
Geeft het college de volgende wensen en bedenkingen mee ten behoeve van het
principebesluit om de gezamenlijke bedrijfsvoering van de Leidse regio, die nu is
ondergebracht bij de bedrijfsvoeringsorganisatie ServicepuntTl, onder te brengen bij de
gemeente Leiden, en als voorwaarden ten behoeve van het definitieve besluit:
a. De nadrukkelijke wens uit te spreken de colleges van de deelnemers aan ServicepuntTl
als bevoegde bestuursorganen in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen
voor zowel opheffen als oprichten van een bedrijfsvoeringsorganisatie opdrachtgever te
laten zijn voor de volgende fase van dit traject;
b. Een onafhankelijk begeleider aan te stellen ten behoeve van de voorbereidingsfase;
c. Afspraken met de centrumgemeente en partners te maken die tot doel hebben om de
bedrijfsvoeringstaken kostenneutraal over te dragen;
d. Afspraken te maken over de wijze waarop vanuit de centrumgemeente en de deelnemers
gestuurd kan worden op dienstverlening, kwaliteit en kosten daarvan en op de goede
relatie;
e. Afspraken te maken op welke wijze de kwaliteit, kosten en omvang van dienstverlening
kunnen worden gemeten;
f. Afspraken te maken over tussenevaluaties;
g. Afspraken te maken over de reikwijdte, hoogte en verdeling van de transitiekosten van
het onderbrengen van de bedrijfsvoeringstaken bij de gemeente Leiden, rekening
houdend met de verdeelsleutel van ServicepuntTl en de (financiële) voordelen die
gemeenten behalen;
h. Afspraken te maken over de waardering van de risico's die de centrumgemeente neemt
en bijbehorende risico-opslag;
i. Afspraken te maken over incidentele maar met name structurele voordelen die behaald
worden door het onderbrengen van de bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden, zoals
herinvesteren in bedrijfsvoering, gebruiken als risico-dekking, terugvloeien naar de
deelnemers. Te denken valt aan voordelen uit het schrappen van de aparte P&C-cyclus
van ServicepuntTT, synergievoordelen tussen het combineren van de
bedrijfsvoeringstaken van de Concernstaf van de gemeente Leiden en van ServicepuntTl
en vereenvoudiging van processen;
j. Afspraken te maken over (de noodzaak van) het inbrengen van alle activa en reserves van
ServicepuntTl in de nieuwe samenwerking.
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k. De raad gedurende de voorbereidingsfase

en transitiefase te informeren over de
voortgang, in ieder geval voorafgaand aan de start van het besluitvormingstraject over
het definitieve besluit.
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Onderwerp:
Zl 27 / 14637ó / Rapportage alternatieven voor bed rijf svoeri ng
Besluit:
1. Op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b van de
Wob geheimhouding op te leggen aan Rapportage alternatieven voor bedrijfsvoering en aan
memorandum ServicepuntTl in verband met de economische en financiële belangen van de

2.

gemeente.
De raad voor te stellen met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de

3.

door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot collegebesluilZ/27/746376
d.d. 13 iuli 2O2I ten aanzien van Rapportage alternatieven bedr'rjfsvoering en aan
memorandum ServicepuntTl te bekrachtigen. op grond van artikel 25, derde lid,
Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b van de Wob, in verband met de
economische en financiële belangen van de gemeente.
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de Rapportage alternatieven

voor bedr'rjfsvoering.
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Onderwerp:

Zl20/737552

/ Provinciaal lnpassingsplan(PlP)

voor het tracé WarmtelinQ+ en de provincie

Zuid
Besluit:

1.

ln te stemmen met het verlenen van medewerking aan het Provinciaal inpassingsplan (PlP)

voor het tracé WarmtelinQ+ en de provincie Zuid-Holland hierover op de hoogte te stellen
middels b'rjgevoegd brief
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286750

Onderuverp:

Zl27/746782

/ Herijking governance

regionale jeugdhulp

Besluit:

1.

2.

73

286297

ln te stemmen met het richtinggevende advies van het PHO Jeugd met betrekking tot een
nieuwe governance voor de jeugd
De raad te informerên door middel van de b'rjgevoegde raadsmededeling.

Onderwerp:
Z/27/745565

/

Raadsinformatiebrief d.d. 13 juli 2027 / week 28
43 Concept-verordeni ng Jeugdh u lp Oegstgeest 2022 ter inzage
44 Coronasteun aan de lokale culturele sector
45 Stand van zaken opstellen nieuw evenementenbeleid
Besluih Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
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284738

Onderwerp:

/ Beslissing op bezwaar inzake de verlening van een standplaatsvergunning in
Nieuw-Rhijngeest
Besluit:
1. Het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften inzake het bezwaar van lllias
Delicatesse V.O.F. over de verlening van een standplaatsvergunning in Nieuw-Rhijngeest
deels over te nemen;
2. Bezwaarde ontvankel'rjk te verklaren in z'tjn bezwaren;
3. De bezwaren deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
4. Het besluit op bezwaar vast te stellen zoals is bijgevoegd in de bijlage met bijbehorende
motivering;
5. Proceskostenvergoeding toe te kennen ter hoogte van twee punten aan bezwaarde wegens
een deels gegrond bezwaar.

Zl27/747679

74

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 2 juli 2027,6 juli 2027 en7 juli 2027

Besluit Verslag en besluitenlijst vaststellen
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 augustus 2021,
burgemeester en wethouders van
de locosecretaris
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W. Huininga
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