Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 28 september 2021
week: 39

Deelnemers:

E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter)
M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris

Nr.
1
2

Zaaknr.

Omschrijving
Opening
Vaststellen agenda

3

289139

Onderwerp:
Z/21/146869 / Subsidieaanvraag Stichting Technolab Leiden 2021-2022
Besluit:
1 De technieklessen voor de Oegstgeester basisscholen tijdens het schooljaar
2021-2022 te laten uitvoeren door Stichting Technolab Leiden;
2 Hiertoe een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen van 40% van de totale kosten
tot een maximum van € 10.000,-.
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289612

Onderwerp:
Z/21/146986 / Jaarrekening OPOO 2020
Besluit:
1
De volgende zienswijze op de jaarrekening 2020 aan het Openbaar Primair
Onderwijs Oegstgeest kenbaar te maken:
Wij concluderen dat de financiële situatie van OPOO gezond is en er ook financiële
ruimte is voor extra uitgaven.
Wij bevelen aan om te sturen op sluitende schoolbegrotingen, zodat de in te richten
bestemmingsreserves ook daadwerkelijk kunnen worden aangewend voor
onderwijsinnovatie.
Wij spreken onze waardering uit voor de grote inzet van het OPOO-personeel voor
de leerlingen ten tijde van de corona-epidemie.
Wij blijven graag op de hoogte van de voortgang van de werving van nieuwe leden
voor de Raad van Toezicht en de ontwikkelingen ten aanzien van het versterken van
de eigen (bestuurs)kracht nu OPOO zelfstandig verder gaat.
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289619

Onderwerp:
Z/21/148660 / Vaststellen Inkoop- en aanbestedingsbeleid Servicepunt71-gemeenten
Besluit:
1. het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
Zoeterwoude en Servicepunt71 2021 vast te stellen;
2. Akkoord te gaan met tweejaarlijkse aanpassing van de hoogte van de Europese
drempelwaarden in het Aanbestedingsbeleid (de drempelbedragen worden iedere
twee jaar opnieuw door de Europese Commissie herzien aan de hand van de
gemiddelde dagwaarde van de euro);
3. Het huidige Aanbestedingsbeleid (2016) in te trekken.
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287332

Onderwerp:
Z/21/142821 / Vaststellen organisatiebesluiten 2021
Besluit:
1. De volgende regelingen vast te stellen:
a. Regeling organisatiestructuur gemeente Oegstgeest 2021;
b. Regeling budgethouders gemeente Oegstgeest 2021;
c. Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021;
2. De in het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021 benoemde
mandaten, volmachten en machtigingen te verlenen voor zover het de bevoegdheden
van het college betreft;
3. De in het bij het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2021
behorende Overzicht verleende en ontvangen mandaten externe bestuursorganen
gemeente Oegstgeest 2021 benoemde bevoegdheden over te dragen;
4. Te verklaren dat arbeidsrechtelijke beslissingen die tussen 1 januari 2020 en datum
van bekendmaking van dit besluit zijn genomen, alsmede de in deze periode
aangegane arbeidsovereenkomsten, worden geacht bevoegd tot stand te zijn
gekomen.
5. De manager Bestuur, strategie en bedrijfsvoering met terugwerkende kracht tot
1 januari 2021 aan te wijzen als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar.
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284447

Onderwerp:
Z/21/141638 / Verordening en uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering
Besluit:
1. Het Uitvoeringsbesluit voor naamgeving en nummering gemeente Oegstgeest 2021
vast te stellen;
2. De raad voor te stellen de Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Oegstgeest 2021 vast te stellen.
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290207

Onderwerp:
Z/21/147718 / beslissing op bezwaar met nummer 6.2021.0699
Besluit:
1. Reclamant niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar met nummer 6.2021.0699;
2. Het bestreden besluit in stand te laten.
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290258

Onderwerp:
Z/21/148811 / Motierapportage en rapportage collegewerkprogramma
Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de motierapportage en de
rapportage collegewerkprogramma.
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290343

Onderwerp:
Z/21/148536 / Verlenging convenant Expat Centre Leiden voor 2022
Besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Leiden(d) in een internationale samenleving.
Onderzoeksrapport en adviesvoorstel voor herijking van het businessplan van Expat
Centre Leiden (Togaether, d.d. 15-06-2021)’ en het Expat Centre te verzoeken om
aanbevelingen behorende bij het ‘quick-win scenario’ door te voeren vanaf
1 januari 2022
2. De deelname aan de samenwerking voor het Expat Centre Leiden voort te zetten tot
1 januari 2023
3. De bijdrage van Oegstgeest aan het Expat Centre Leiden voor 2022 vast te stellen
op € 13.997
4. Het addendum bij het Convenant Expat Centre Leiden 2016-2019 vast te stellen
5. De dienstverleningsovereenkomst voor het Expat Centre Leiden tussen de gemeente
Leiden en Oegstgeest te verlengen voor de duur van het verlengde convenant tot
1 januari 2023.
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290346

Onderwerp:
Z/21/144177 / Najaarsnota 2021
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen;
2. De wijzigingen in het investeringsplan 2021 vast te stellen zoals genoemd in
hoofdstuk 2.2 van de Najaarsnota 2021 en de kapitaallasten te verwerken in de
begroting 2022;
3. De kredieten hiervoor te voteren;
4. Het negatieve resultaat van de mutaties ad € 3.796.007 te onttrekken aan de
algemene reserve;
5. De begrotingswijziging voor de begroting 2021 vast te stellen zoals genoemd in
hoofdstuk 5 van de Najaarsnota 2021. De eventuele meerjarige effecten zijn
meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022-2025.
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290349

Onderwerp:
Z/21/149041 / Programmabegroting 2022-2025
Voorstel:
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de beleidsvoornemens zoals verwoord in de Kaderbrief 20222025 en de financiële mutaties hiervan vast te stellen;
2. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen;
3. Het investeringsplan in de programmabegroting onder 5.2.2 vast te stellen;
4. De investeringskredieten in de programmabegroting onder 5.2.2 voor de jaarschijf
2022 te voteren.
Besluit:
Besproken en ingetrokken.
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290777

Onderwerp :
Z/21/148104 / Raadsinformatiebrief d.d. 28 september 2021 / week 39
64
Aanpassing organisatiebesluiten.
65
Plannen van aanpak moties van raadsvergadering van 8 juli 2021
66
Brief aan Historische Vereniging Oegstgeest
67
Aanpassingen Huisvestingsverordening
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 21 september 2021
Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld, waarbij tekstuele aanpassingen worden
gemaakt in de actualiteiten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2021,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
de burgemeester

J. Versluis

E.R. Jaensch
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