
Besluitenl'rjst
Vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 01 november 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester
week: 44 D. de Groot, wethouder

E. Bus, wethouder
T. van Tongeren, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/22/162525 / Reactie brief vergaderstructuur Holland Rijnland

Besluit:
1. De vastgestelde portefeuilleverdeling leidend te laten zijn voor de afvaardiging van de

collegeleden voor de commissies bij Holland Rijnland.
2. De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland hierover te informeren via

bijgevoegde brief (bijlage 3).

Onderwerp:
Z/22/762433 / Vaststelling Klimaatadaptatiestrategie Oegstgeest2023-2028
Voorstel:
De raad voor te stellen de Klimaatadaptatiestrategie Oegstgeest 2023-2028 vast te
stellen, die een visie, doelen en een uitvoeringsagenda bevat om samen met
gemeentelijke partners de komende jaren aan klimaatadaptatiemaatregelen te werken,
waarmee we uitvoering geven aan de ambitie om in 2050 een klimaatbestendig en
waterrobuust dorp te z'rjn. De pijlers van de strategie zijn:
- Een gezonde en groene leefomgeving
- Een veilige en bereikbare gemeente
- Klimaatbestendige (her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving
- Betrokken en actieve mensen
Besluit:

Afgevoerd.

Onderwerp:
Zl22/162024 / Verlenging samenwerking WLR

Besluit:

1. Samenwerkingsovereenkomst Warmte Leidse Regio te verlengen tot l juli 2023, als
uitwerking van het raadsbesluit van oktober 2021.

2. ln te stemmen met het verlengen van de Dienstverleningsovereenkomst Warmte
Leidse Regio, tot l juli 2023 in overeenstemming met art. 9 van de
Samenwerkingsovereenkomst van 22 september 202 1.

3. De raad te informeren over voorgaande besluiten middels b'rjgaande brief
4. Wethouder van Tongeren volmacht te verlenen voor het ondertekenen van het

addendum voor de genoemde verlenging van de samenwerkingsovereenkomst.

Onderwerp:
Z / 22 / 154655 / Raadsmededel i ng vervol g Wa rmonderhekpu nt
Besluit:

De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de stand van zaken
omtrent de Wa rmonderhekpunt.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 november 2022,
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de burgemeester

J. Versluis E.R. J

Onderwerp : 7/22/163571 / Raadsinformatiebrief d.d. 1 november 2022 - week 44

70 Toezegging overgang Centrumregeling/SP71

Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d.25 oktober 2022
Besl uit: Versl ag en besl u iten l'rjst vaststel len
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