
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 31 mei 2022
week: 22

Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voo

M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/22/1,52974 / Nationaal Programma Onderwijs, inzet maatregelen gemeente
Oegstgeest 2022-2025
Besluit:
1 Het plan'Nationaal Programma Onderwijs (NPO), inzet maatregelen gemeente

Oegstgeest 2022-2025' vast te stel len.
2 De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op eenmalige subsidieverzoeken boven

de € 5.000,- ten behoeve van dit NPO-beleid te mandateren aan de manager Team
Maatschappij.

Onderwerp:
Z/ 22/ 1559 41 / Jaarverslag kinderopvang 2O2t
Besluit:
1. Het jaarverslag kinderopvang 2027 vast te stellen

Onderwerp:
Z/ 27 / 750567 / V oorjaarsnota 2022
Besluit:

De raad voor te stellen:
L De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen;
2. De kapitaallasten van de gevoteerde kredieten MJOP van 28 januari 2022 te

verwerken;
3. De financiële effecten die voortkomen uit de MJOP ten aanzien van de

exploitatielasten (klein onderhoud) en de voorzieningen (groot onderhoud) te
verwerken;

4. De begrotingsw'rjziging voor de begroting 2022vast te stellen zoals genoemd in
hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota 2022. De eventuele meerjarige effecten worden
meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2023-2026

5. Het negatieve resultaat van de mutaties € 7.628.429 te onttrekken aan de algemene

reserve;

6. Het bedrag van € 540.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve GO Wegen
7. Het bedrag van € 200.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve financiering

beheerplan

B. De wijzigingen in het investeringsplan 2022 vast te stellen zoals genoemd in

hoofdstuk 2.2van de Voorjaarsnota2022 en de kapitaallasten te verwerken in de

Begroting 2023-2026;
9. De kredieten hiervoor te voteren;
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Onderwerp:
Z/20/739458 / meewerken aan persoonsgebonden gedoogbesluit voor zoon bewoner
Haarlemmertrekvaart A.
Besluit:

1. Af te wijken van het verbod op permanente bewoning uit het bestemmingplan;
Hiertoe:
2. Te besluiten mee te werken aan een persoonsgebonden gedoogbesluit voor de

aanvrager om permanent (onafgebroken) de recreatiewoning op het perceel te mogen

bewonen met de volgende voorwaarden:
a. Persoonsgebonden
b. Niet overdraagbaar.
c. Aan het object gerelateerd.

Onderwerp : Z/22/75672ó / Raadsinformatiebrief d.d. 31 mei 2022 - week22
43 Project Oudenhof Deelgebied A
44 Besluit omtrent afzien van oprichting bestuurscommissie Serviceorganisatie Zorg
45 Nationaal Programma Onderwijs, inzet maatregelen gemeente Oegstgeest2O22'

2025
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d.25 mei 2022
Besluit Verslag en besluitenlijst vaststellen

Aldus vastgesteld in de ring ni2O22,
bu rgemeester en wethoude
de secretaris
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