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Besluitenljist  
                         Vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 15 november 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

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

week: 46  
   
   
   

 
Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 364786 Onderwerp: 
  Z/22/163480 / Uitrol QR-FIT Oegstgeest 
  Besluit: 

  

1.  Twee beweegroutes van QR-FIT aan te schaffen en uit te rollen in de gemeente 
Oegstgeest.  

2.  De licentie voor een periode van vier jaar af te kopen. 
3.  Het benodigde onderhoud voor de beweegroutes voor de duur van de licentie uit te 

besteden aan QR-FIT. 
   
4 315582 Onderwerp: 
  Z/22/161266 / Belastingverordeningen 2023 
  Besluit: 

  

De raad voor te stellen: de volgende belastingverordeningen 2023 vast te stellen: 
 A. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023; 
 B. Verordening rioolheffing 2023; 
 C. Verordening afvalstoffenheffing 2023; 
 D. Verordening hondenbelasting 2023; 
 E. Verordening precariobelasting 2023; 
 F. Legesverordening 2023; 
 G. Verordening toeristenbelasting 2023. 

   

5 365697 Onderwerp: 

  Z/22/163884 / Verordening kwijtschelding 2023 

  Besluit: 

  
De raad voor te stellen: 
De Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Oegstgeest 2023 vast te stellen. 
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6 364885 Onderwerp: 

  Z/22/162615 / Decemberwijziging 2022 

  Besluit: 

  

De raad voor te stellen; 
1. De decemberwijziging 2022 vast te stellen; 
2. Het krediet voor “vervanging hoogwerker 2022” te verhogen met € 1.174 en de 

kapitaallasten meerjarig te verwerken. 
3. Het krediet voor “Pickup VL-233-G” te verhogen met € 4.039 en de kapitaallasten 

meerjarig te verwerken. 
4. Het krediet voor “Vervanging auto 8-VGK-37” te verhogen met € 1.586 en de 

kapitaallasten meerjarig te verwerken. 
5. Het krediet voor “Project toegangscontrole” te verhogen met € 10.000 en de 

kapitaallasten meerjarig te verwerken. 
6. Het krediet voor “Geverstraat Rat. Wegbeheer” te verhogen met € 452.000 en de 

kapitaallasten meerjarig te verwerken. 
7. Het krediet voor “Multidisciplinair Riolering Geversstraat” te verlagen met € 452.000 

en de kapitaallasten meerjarig te verwerken. 
8. De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 als volgt te wijzigen: 

 
 
9. Het resultaat van de wijzigingen genoemd in punt 8, te verrekenen met de algemene 

reserve, en de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 hiermee als 
volgt te wijzigen: 

 
 

  Besluit: 

  

Conform advies besloten, waarbij wethouder De Groot mandaat ontvangt om  
aanpassingen te maken  

 in het Raadsvoorstel tekst opnemen over de motie Reserve Middelhuur en tevens 
aan te geven waarom twee bedragen worden opgenomen met betrekking tot de 
Shawano’s en de Spaargarenstraat:  

  in de Decemberwijziging : daarin een tekstuele aanpassing maken van ‘collega’s’ 
naar ‘medewerkers’ bij 3.1. ‘Ophoging budget inhuur’ en bij 4.3.1 aangeven wat 
het daadwerkelijke saldo van de uitgaven voor vestiging van 
Oekraïners/statushouders is. 
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7 307603 Onderwerp: 

  Z/22/157019 / Nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik  

  Besluit: 

  1. De 'Nota Misbruik en Oneigenlijk' gebruik vast te stellen; 

   

8 366372 Onderwerp :  Z/22/163574 / Raadsinformatiebrief d.d. 15 november 2022 

   73  Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

9  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 8 november 2022  

  
Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen, met een kleine tekstuele aanpassing bij de 
actualiteiten van het verslag.  

   
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022,  
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris    de burgemeester 

 
 
 
 
 

 
 
J. Versluis    E.R. Jaensch 

 


