
Besluitenlijst  
 Constituerend beraad college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 24 juni 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

week: 25  D. de Groot, wethouder 
   E. Bus, wethouder 
   T. van Tongeren, wethouder 
   J. Versluis, secretaris  

1/2 

 
Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 308862 Onderwerp: 
  Z/22/158227 / Portefeuilleverdeling nieuw college 
  Besluit: 

  

1.  De verdeling van de portefeuilles van collegeleden zoals aangegeven in bijlage 1 vast 
te stellen; 

2.  De onderlinge vervanging bij verhindering of ontstentenis van de collegeleden als 
volgt vast te stellen: 
a.  Wethouder Van Tongeren vervangt burgemeester Jaensch; 
b.  Wethouder Bus vervangt wethouder Van Tongeren; 
c.  Wethouder De Groot vervangt wethouder Bus; 
d.  Burgemeester Jaensch vervangt wethouder De Groot. 

3.  De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over dit besluit. 
   
4 308664 Onderwerp: 
  Z/22/158119 / Benoeming bestuursleden gemeenschappelijke regelingen 
  Besluit: 

  

1.  Conform artikel 7, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling 
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), wethouder De Groot aan te wijzen 
als lid en burgemeester Jaensch aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het 
algemeen bestuur van de BSGR; 

2. Conform artikel 8, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling Hecht, wethouder 
Van Tongeren aan te wijzen als lid en wethouder Bus aan te wijzen als 
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Hecht; 

3.  Conform artikel 8, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, 
Duin- en Bollenstreek (KDB), wethouder Van Tongeren aan te wijzen als lid en 
wethouder Bus aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van 
de KDB; 

4.  Conform artikel 6, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, 
wethouder De Groot aan te wijzen als lid en burgemeester Jaensch aan te wijzen als 
plaatsvervangend lid van het bestuur van Servicepunt71; 

5.  Conform artikel 5, eerste lid van de statuten Oprichting Stichting Leiden Bio Science 
Park (LBSP), wethouder Bus aan te wijzen als lid en wethouder De Groot aan te wijzen 
als plaatsvervangend lid van het bestuur van Stichting LBSP; 

6.  De raad te adviseren om op grond van artikel 10, eerste lid van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) om wethouder 
Bus aan te wijzen als lid en wethouder De Groot aan te wijzen als plaatsvervangend lid 
van het algemeen bestuur van de ODWH.  

7.  De raad te adviseren om op grond van artikel 9, eerste lid van de gemeenschappelijke 
regeling Holland Rijnland om wethouder De Groot aan te wijzen als lid, burgemeester 
Jaensch voor de duur van zijn lidmaatschap DB aan te wijzen als lid en wethouder Van 
Tongeren aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van 
Holland Rijnland. 
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5 308463 Onderwerp: 
  Z/22/157758 / Verzoek Portaal betreffende jaarlijkse bieding 
  Besluit: 

  

1.  In te stemmen met het verzoek van woningcorporatie Portaal om voor het jaar 2023 
geen bod te hoeven doen op de woonvisie van Oegstgeest, met vermelding van 
enkele aandachtspunten die voor de uitvoering van de woonvisie van belang zijn. 

2.  Woningcorporatie Portaal hierover te informeren met de bijgevoegde brief. 
   
6 308627 Onderwerp: 
  Z/22/155689 / besluit op verzoek Mooiland betreffende bod woonvisie 
  Besluit: 

  
1  Niet in te stemmen met het verzoek van woningcorporatie Mooiland om voortaan 

geen bod meer te hoeven doen op de woonvisie van Oegstgeest. 
2  Woningcorporatie Mooiland hierover te informeren met de bijgevoegde brief. 

   
6a 309546 Onderwerp: 
  Z/22/158287 / 2e raadsmededeling opvang Oekraïners Oegstgeest 
  Besluit: 

  De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de actuele ontwikkelingen 
rondom de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in Oegstgeest. 

   
7 309427 Onderwerp :  Z/22/156730 / Raadsinformatiebrief d.d. 24 juni 2022 week 25  

  51. Verzoek Portaal betreffende jaarlijkse bieding 
52. Bod op woonvisie van Mooiland 

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 
   
7a  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 21 juni 2022 
  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 
   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2022, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


