
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: t2 april 2022
week 15

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

Onderwerp:
Z/ 22/ 153845 / Naamgeving Zuiderbu rg

Voorstel:
Conform de b'rjbehorende situatietekening (OEG-22-753845-303083-S) de volgende
naamgeving vast te stellen: Zuiderburg

Onderwerp:
Z/27/1,57385 / Benoeming lid Raad van Toezicht OPOO

Voorstel:
1. De raad voor te stellen:

- T. van de Wal te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het Openbaar
Primair Onderwijs Oegstgeest voor de periode van 7-7 -2O22 tl m 3O-06-2026
(eerste termijn);

Onderwerp:
Z / 20 / 739 455 / bel e i d s rege I s i n ko me nso n d e rste u n i n g Pa rtic i p atiew et 2022
Voorstel:
1. De Beleidsregels inkomensondersteuning Participatiewet2O22 vast te stellen en

daarmee, naast de reeds bestaande bepalingen in de beleidsregels betreffende
minimaregelingen en bijzondere bijstand, de volgende uitgangspunten:
a. Aan ouders met een inkomen van maximaal1"20% van de toepasselijke

bijstandsnorm op aanvraag de kosten van een lD-kaart voor hun kind(eren)
vergoeden als de leeftijd van het kind 14, 75, 76 of 17 jaar is.

b. Aan inwoners met een inkomen van maximaal T20% van de toepasselijke
bijstandsnorm op aanvraag de kosten verbonden aan een
geha ndicaptenparkeerplaats-/kaart vergoeden.

2. Akkoord te gaan met bijgaande reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal
Domein d.d. B maart 2022 en deze aan de Adviesraad te versturen.

3. De Beleidsregels inkomensondersteuning Participatiewet2O2T per datum van
inwerkingtreding van de Beleidsregels inkomensondersteuning Particip atiewet 2022
in te trekken.

Onderwerp:
Zl 22 / 752680 / Vaststel I i ng bel eidsregel s G P K/G P P

Voorstel:
1. De Beleidsregels gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en gehandicaptenparkeerplaats

(GPP) gemeente Oegstgeest2022 vast te stellen.
2. De raad met de bijgevoegde raadsmededeling te informeren over deze beleidsregels

en de w'rjze waarop uitvoering wordt gegeven aan de motie
'geha ndicaptenparkeerkaart'.
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Onderwerp:
Z / 22 / t554OO / Col legevoorstel beleidsregel s een ma I ige energietoeslae 2O22

Voorstel:
De beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Oegstgeest vast te stellen en

daarmee de volgende uitgangspunten:
- de hoogte van de eenmalige energietoeslag vaststellen op een bedrag van € 800,-;
- de eenmalige energietoeslag beschikbaar stellen aan huishoudens (nader

gedefinieerd in de beleidsregels) met een inkomen tot72O% van de toepasselijke

bijstandsnorm;
- 1B-, !g-,20- jarigen, personen in een inrichting, studenten en dak- en thuislozen

uitsluiten van het recht op de eenmalige energietoeslag;
- géén eventueelvermogen in aanmerking nemen;
- aan personen die tot de doelgroep behoren met een bijstandsuitkering of een

IOAW-/lOAZ-uitkering de eenmalige energietoeslag ambtshalve verstrekken en aan

de overige voor de toeslag in aanmerking komende personen op aanvraag.

Onderwerp : Z/21/154408 / Raadsinformatiebrief d'd' !2april2022
30 Aanpassingbeleidsregelsinkomensondersteuning

Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslagen + Besluitenlijsten d.d. 5 april 2022,6 april2O22 en

7 april2022
Besluit: Verslagen en besluitenlijsten vastgesteld'

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 april2022,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris bu
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