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H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris

7

2

3

Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Zlt8/176716 / Yervanging archief & mandaattaken Omgevingsdienst West-Holland
(oDWH)
Besluit:
1. ln te stemmen met het overgaan tot digitale vervanging van de analoge

archiefbescheiden, die door de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) worden
ontvangen of verzonden.

2. De vervanging in werking te laten treden met terugwerkende kracht tlm 0I-O7-2O1,6.
3. Reproductie te laten geschieden op de wijze zoals omschreven in het handboek

digitale vervanging, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd en onderdeel van dit
besluit uitmaakt.

4. De directeur van de ODWH te mandateren voor het doorvoeren van wijzigingen in
het handboek digitale vervanging van de analoge archiefbescheiden van de
Omgevingsdienst West-Holland, conform het bepaalde in hoofdstuk 9 van genoemd
handboek, met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat aan
managementleden van de ODWH voor wat betreft mineure w'rjzigingen als genoemd
in paragraaf 9.2van het handboek.

5. De directeur van de ODWH te machtigen voor het opstellen en ondertekenen van de
verklaring op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit 7995, met de mogelijkheid van
ondermachtiging aan managementleden van de ODWH.

Onderwerp:
Zl 22 / 1.551"43 / Su bsid ieregel i ng I okaal sportakkoor d 2022
Besluit:
t. De subsidieregeling lokaal sportakkoord 2O22vast te stellen.

Onderwerp:
Zl20/736998 / Definitief vaststellen evenementenbeleid
Besluit:
1. De wensen en bedenkingen van de raad overte nemen
2. Het Evenementenbeleid 2O22 definitief vast te stellen.

Onderwerp:
Z / 22 / L55234/ Onderwijs aa n Oekraiênse vl uchtel ingen
Besluit:

1. Een nieuwkomersklas voor Oekrai'ense vluchtelingenkinderen te realiseren bij de
openbare Daltonschool in Oegstgeest voor de periode van (eind) maart2O22totI
augustus 2023.

2. De geraamde kosten van maximaal € 97.500 op jaarbasis -en na aftrek van de
bekostiging vanuit het rijk aan de school- te ten laste te brengen van de post
'noodopvang Oekrai'ense vluchtelingen'.
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7 302758 Onderwerp : 7/22/\54407 / Raadsinformatiebrief d'd' 29 maart2022

28. Su bsid ieregel i ng I okaal sportakkoord 2022

29.Plan van Aanpak Motie Actieve betrokkenheid bijtweede DVO

Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 22 maart2O22

Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 april2022,
burgemeester
de secretaris

en wethouders van Oegstgeest

J. Versluis E.R.
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