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H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening

Vaststellen agenda

Onderwerp:
2/27/748754 / Afw'rjking aanbestedingsbeleid voor het herstel van het dak van Frans
Halslaan 289
Besluit:
ln afwijking van het regionaal aanbestedingsbeleid van ServicepuntTl het drempelbedrag
van € 100.000 voor een onderhandse aanbesteding van werken te overschrijden ten
behoeve van het herstel van het dak van het schoolgebouw aan de Frans Halslaan 289.

Onderwerp:
Zl 27 / 747079 / Kwijtscheld i ng kosten bak (ha rd heidsclausu le)

Voorstel:
1. De hardheidsclausule toepassen voor die huishoudens die, als gevolg van enig

medische aandoening, in 2027 een extra containerbak nodig hebben die uitsluitend
voor medische afvalstoffen wordt gebruikt.

2. Deze hardheidsclausule met terugwerkende kracht naar 1 januari 2027 laten gelden.
3. De huishoudens die in 2027 in aanmerking willen komen voor de hardheidsclausule

moeten aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland een schriftelijke verklaring
van huisarts of medisch specialist of een kopie van een afleverbon / factuur / recept
als bew'rjs van de medische aandoening overhandigen.

4. De BSGR opdracht geven dit besluit uit te voeren.
Besluit:

Afgevoerd.

Onderwerp:
Z / 27 / 148502 / Samenwerkin gsovereenkomst Leidse Ommela nden 2027-2025 en
M eerjaren programma Leidse Ommela nden 202I-2025
Besluit:
1. De Samenwerkingsovereenkomst Leidse Ommelanden 2O2I-2O25 aan te gaan als

basis voor de regionale samenwerking in de periode 2027-2025;
2. Kennis te nemen van het Meerjarenprogramma Leidse Ommelanden 2Q27-2O25 als

richtinggevend document voor de samenwerking de komende periode;
3. Een inspanning te doen om capaciteit en middelen beschikbaar te stellen voor

projecten waarvan gemeente Oegstgeest trekker is of waaraan gemeente Oegstgeest
meewerkt;
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Onderwerp:
Zl27/748488 / Subsidie Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest

Besluit:

1. Op basis van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015 het Platform
Duurzaam Dorp Oegstgeest een eenmalige subsidie van €842,69,- te verstrekken voor
het projectplan2022 van Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest;
2. De subsidie te bekostigen uit het budget Duurzaamheid.

Onderwerp:
Zl21/748103 / Raadsinformatiebrief d.d.2l september 2027 / week 38

67 Proces nieuwe Prioriteitstelling lntegrale Veiligheid 2023-2026
62 Beantwoordingmotie'Verkennenplaatselijkrookverbod'
63 Rekenkamerrapport lnformatieveiligheid
Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslagen + Besluitenlijsten d.d,74 september 2027 en

15 september 2027
Besluit Verslagen en besluitenl'tjsten vaststellen

Aldus vastgesteld in de vergad van 2027,
burgemeester en wethouders
de secretaris

J. Versluis
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