
Besluitenl'ljst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 10 mei 2022
week 19

Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester
M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Zl 22 / 75 6057 / Zienswijze begroti n g H ol la nd R'rj n I and

Besluit:

De raad voor te stellen:
- De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2O23 van de

Holland Rijnland naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2O23 door het Algemeen Bestuur.

Wel wordt verzocht aandacht te besteden aan sturing op de uitvoeringskosten voor
jeugdhulp. De TWO Jeugdhulp gaat per I-t-2O23 over in een eigen gemeenschappelijke
regeling, Serviceorganisatie Zorg Holland R'rjnland. Hierdoor maakt de TWO sinds dit
begrotingsjaar geen deel meer uit van de gemeenschappel'rjke regeling Holland Rijnland.
Het is echter onduidelijk op welke manier de raad kan sturen op de begroting van 2023
van deze nieuwe gemeenschappelijke regeling.

Onderwerp:
Z/22/154832 / Zienswijze Programmabegroting Hecht 2023
Besluit:
De raad voor te stellen:
- De volgende zienswijze ten aanzien van de Ontwerp programmabegroting voor 2023

van Hecht naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest kan zich op dit moment niet vinden in het vaststellen
van de programmabegroting 2O23 van Hecht door het Algemeen Bestuur op 30 juni
2022. Om een positieve zienswijze te kunnen afgeven moet eerst aan twee voorwaarden
worden voldaan:

1. Het voorleggen van een plan hoe Hecht invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe
wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappel'ljke regelingen,
in ieder geval voor het deel dat gepland is per l juli aanstaande van kracht te worden.

2. Het voorleggen van een plan hoe en per wanneer Hecht transparantie zal geven
inzake het niveau van de kwaliteit en kwantiteit van zowel de wettelijke taken als
aanvullende diensten alsmede hoe en wanneer de raden in de gelegenheid zullen
worden gesteld daar een oordeel over te geven.
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Onderwerp:
z/22/755779 /Zienswijze begroting 2023 ODWH & 1e begrotingswiizieine2023

ODWH
Besluit:
De raad voor te stellen:
T,Devolgendezienswijzetenaanzienvandeconceptbegrotingvoor2023vande

e"'""-n,.h'ppelijkeregelingomgevingsdienstWest-Hollandnaarvorentebrengen:
De gemeenteraad van Oeistgeést ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het

vaststellen van de .on."pïO"iroting voór 2o23 van 11 april 2022 door het Algemeen

Bestuur.

Welwordtverzochtaandachttebestedenaanhetoplopenvanhetsaldovande
algemene reserve. oe fejrotin g2o23geeft een positief begrotingssaldo' Mede gezien

het positief begrotingssaÉo uri 2022loopthet saldo van de algemene reserve boven het

vastgestelde maximum van Srovan de omzet uit. De meerjarenraming geeft jaarlijks

eveneens een positiei begrotingssaldo voor de jaren 2024 tot en met 2O26 aan' Gelet

Àiuiáp wordt verzocht oÀ rtitit.t't te kijken naar de ontwikkeling van de algemene reserve

en hierover in overleg te treden met de deelnemers'

Daarnaast vraagt O" Ë"t"*tàraad van Oegstgeest aandacht voor het achterblijven van

de realisatie op het werkplan van oegstge"-tt' gij de programma's Milieu' Duurzaamheid

Bouwen en Bodem rigi J" iàalsatie l]gei dan het overeengekomen werkplan 2027

(begroot). Hoewel heï achterblijven van de realisatie (op het Dienstplan)over de gehele

linie speelt, valt de realisatie van 83%oten opzichte van het eindresultaat van de

Omgcvingsdienst in zijn geheel me't'93% laag uit'

De resultaten en rret ópireden voor oegstgeest blijft te-ver achter' Mede gelet op het

gegeven dat het tageiuitvatlen van de realisatie sinOs ZOZO toeneemt, verwacht de raad

hier extra aandacht van de dienst voor'

2. Devolgende zienswijze ten aanzien van de 1e Begrotingswijziging 2023 naar voren te

brengen:
Degemeenteraadvanoegstgeestzietgeenbelemmering(en)tenaanzienvanhet
vaststellen van de r" u"gioti-ngswijziging voor 2023 van 11 april2022 door het Algemeen

Bestuur omvattend:
- rr"t laten vrijvallen van de jaarlijkse dotatie ad € 3ó8.000 aan de algemene reserve

vanaÍ 2023
- het structureel verhogen van de personeelslasten met € 44'000,- vanaf 2023

- het structureel u"rirg""n van de bijdt.g" van de deelnemers met € 324'000 vanaf

2023.

OnderwerP:

z/22/756391 / Tienswiize begroting 2023 GR KDB en meerjarenraming2o24-2O26

(GR Kust-, Duin en Bollenstreek)

Besluit:

De raad voor te stellen:
-Devolgendezienswijzetenaanzienvandeontwerpbegrotingvoor2023en

meerjarenra mingz024-2026vande gemeenschappelijke regeling GR KDB naarvoren

te brengen:
De gemeenteraad van oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het

vaststellen van de .on."p[0"Ëroting voár 2023 en meerjarenra ming2O24-202ó van 13

april2022 door het Algemeen Bestuur'
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Onderwerp:
Zl22/756048 / Zienswijze begroting Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2023
Besluit:

De raad voor te stellen:
- De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2022van de

gemeenschappel'rjke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland naar voren te
brengen:

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting voor 2023 van 31
maart2022 door het Algemeen Bestuur.

Onderwerp:
Z / 22 / 754885 / Zienswijze gemeente raad begroti ng 2023 VR H M

Besluit:

De raad voor te stellen:
- De volgende zienswijze ten aanzien van de Ontwerp-Programmabegroting voor 2023

van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te
brengen:

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de Ontwerp-Programmatbegroting 2023 op 23 juni door het Algemeen
Bestuur.

Onderwerp:
Zl21/ 750973 / Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oegstgeest 2022
Besluit:

7. Kennis te nemen van de inspraakreactie van de Adviesraad Sociaal Domein op de
'concept -Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022', zoals vastgesteld in het
college op 22 f ebruari 2022.

2. Akkoord te gaan met b'rjgaande (concept)reactie op het advies van de Adviesraad
Sociaal Domein Oegstgeest d.d.3 mei 2O22.

3. De raad voor te stellen de 'Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oegstgeest
2022'vast te stellen.

4. Onder voorbehoud van instemming van de raad met de 'Verordening bekostiging
leerlingenvervoer Oegstgeest2022' de'Beleidsregels leerlingenvervoer Oegstgeest
2022'vast te stellen.

Onderwerp:
Z/22/ 755643 / Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon en Woo-formulier
Besluit:

1. De adviseur digitale dienstverlening aan te wijzen als Woo-contactfunctionaris als
bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid;

2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking en terugwerkt
toten metlmei2022.

3. dat voor verzoeken op grond van de Woo gericht aan het college via de elektronische
weg - waaronder e-mail en fax - het bijgevoegde formulier dient te worden gebruikt.

4. De raad voor te stellen:
1. de adviseur digitale dienstverlening aan te wijzen als Woo-contactfunctionaris als

bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid;
2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking en

terugwerkt tot en met 7 mei 2022.
3. dat voor verzoeken op grond van de Woo gericht aan het college via de

elektronische weg - waaronder e-mail en fax - het bijgevoegde formulier dient te
worden gebruikt.

5. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de implementatie van
de Wet open overheid.
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Onderwerp:
Zl22/155785 / Vaststellen raadsmededeling over de bruidsschat van de Omgevingswet

Besluit:
De Raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de bruidsschat van de

Omgevingswet.

Onderwerp:
Z/22/756300 / TVS-aanvraag bij het Rijk

Besluit:

1. De huur en gebruikersvergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke

sportaccommodaties volledig kwijt te schelden over de periode 1 november 2O2l tot
en met 31 januari 2022 aan die huurder/organisatie die valt binnen de uitgangspunten

van de beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
(rvs).

2. DeTVS, conform de uitgangspunten van de beleidsregel, aan te vragen bij het Rijk'

3. Analoog aan de kwijtschelding voor huurders die onder de TVS vallen, een

tegemoetkoming te doen aan sportverenigingen met een locatie in eigen beheer en de

scoutinggroepen.

Onderwerp : 7/22/1'56724 / Raadsinformatiebrief d.d. 70 mei2022

39 Project Oudenhof Deelgebied A
40 P roject Herin richti n g Rij nzichtweg/ Rij nsbu rge rweg

Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d'd' 3 mei 2022

Besluit Verslag en besluitenlijst vaststellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 2022,
burgemeester
de secretaris

en wethouders van
ebu

J. Versluis
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