
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
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Opening

Vaststellen agenda.

Onderwerp:
Z / 2l / 1.509 73 / Verordeni n g Bekostigi n g Leerl i n genv ew oer 2022
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de concept'Verordening bekostiging Leerlingenvervoer

Oegstgeest 2022' en de concept'Beleidsregels Leerlingenvervoer Oegstgeest 2022'
2. De concept'Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Oegstgeest 2022'vrijte

stellen voor inspraak en zes weken ter inzage te leggen voor de inwoners van
Oegstgeest.

Onderwerp:
Zl22/1,52679 / Aanpassen beleidsregels naar aanleiding van wetswijziging
Participatiewet
Voorstel:
1. De Beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete Participatiewet, lOAZ,

IOAW gemeente Oegstgeest 2022vast te stellen en terug te laten werken tot en met
I januari2022.

2. De Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Oegstgeest 2O22vast te stellen en
terug te laten werken tot en met l januari 2022.

3. De Beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete Participatiewet, lOAZ,
IOAW gemeente Oegstgeest 2O2I met terugwerkende kracht per l januari 2022in te
trekken.

4. De Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Oegstgeest 2015 met terugwerkende
kracht per 1 januari2022 in te trekken.

Onderwerp:
Z/2O/L38528 / Prestatieafspraken 2022 - 2Q24 met woningcorporaties en
huurdersorganisaties
Voorstel:
1. Voor de jaren 2022,2023 en 2024 prestatieafspraken aan te gaan met: Stichting

MeerWonen, Woningstichting Portaal, Woningstichting DUWO, Stichting Huurders
MeerWonen en Huurderbelangenvereniging Leiden, over de uitvoering van het
volkshuisvestingsbeleid, zoals verwoord in de bijlage'Meerjarenafspraken 2022-
2024',.

2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over dit besluit.

Onderwerp:
Z / 20 / 739 3 64 / Afwijzen pl anschadeverzoek J ufferma nsstraat G.

Voorstel:
1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade van de bewoners van

Juffermansstraat G, naar aanleiding van de vaststelling op ó maart 2018 van Oranje-
Nassau, w'ljzigingsplan Duivenvoordestraat, ontvankel ijk te verklaren;

2. ln te stemmen met de begrote waardevermindering van het eigendom;
3. In te stemmen met gedeeltel'rjke voorzienbaarheid van de planschade;
4. ln te stemmen met een drempel voor het normaal maatschappelijk risico van So/oi

5. Het advies van de planschadecommissie over te nemen;
ó. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade daarom af te wijzen;
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Onderwerp:
Z/22/75340ó / Rapportage cwp en motierapportage

Voorstel:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de laatste motierapportage

en de rapportage collegewerkprogramma van deze collegeperiode.

Onderwerp:
Zl 22/ 153997 / VANG Afvalinzameling

Voorstel:
De raad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de ontwikkelingen binnen

VANG en de veibetering/vervanging van afvalinzamelvoorzieningen.

onderwerp : z / 22 / 1.5321 5 / Raadsi nf ormatiebrie f d.d. 22 f ebruari 2022

1ó. Jaarjourn aal 2O2! Sociaal makelaar

17. Plan van aanpak aangenomen motie raadsvergadering van 27 ianuari 2022

. M1 Een warme overdracht
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

onderwerp: collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 75 februari 2022

Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen

Aldus vastgesteld in de vergadering van ! maart2022,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
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