Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
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Opening
Vaststellen agenda

2
3

Versluis, secretaris

277833

Onderwerp:
Z/ 20/ 736320 / Sa menwerki ngsmodel Se rvicepu nt7 1

Voorstel:
ln aansluiting op de NotÍtie van het bestuur van ServicepuntTl de gemeenteraad van
Oegstgeest met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de ontwikkeling van het
samenwerkingsmodel va n ServicepuntT t,waa rin wordt voorgesteld de bed rijfsvoerÍng
van de vier gemeenten onder te brengen bij de gemeente Leiden.
Besluit:

Aangehouden.

4

270496

Onderwerp:
Zl 20 / 735631 / Ta rieven scouti ngacco

5

m mod aties
Besluit:
1. Met de stichtingen die scoutingactiviteiten op gemeentelijke eigendommen
organiseren nieuwe overeenkomsten te sluiten voor de huur van het scoutingterrein en
het rechtvan opstal tevestigen voor het hebben en houden van hun clubhuis en
bijgebouwen.
2. De tarievenstructuur voor scoutingaccommodaties te wijzigen en ín overeenstemming
te brengen met het Sportakkoord Oegstgeest Beweegt 2079 - 2024.

271373

Onderwerp:
Z/2O/ I3O934

/ P articipatie omgevÍngsvisie

Besluit:
De raad voor te stellen:
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271387

De verhaallijnen Omgevingsvisie vast te stellen

;

Het participatieplan Omgevingsvisie vast te stellen.

Onderwerp:
Zl20/736042 / Collegevoorstelwijziging tariefstructuur atualstoffenheffing
Voorstel:
De raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de notitie tarievenstructuur afualstoffenheffing
2. De tariefstructuu r vanaf het belastingjaa r 2027 a ls vol gt vast te stel len:
het tarief van een perceel waarbij de gebruiker de beschikking heeft over een mini- of
verzamelcontainer of een groene deksel container voor het aanleveren van
huishoudelijk afual te baseren op een éénpersoonshuishouden, een
tweepersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden;
het tarief van een perceel waarbij de gebruiker de beschikking heeft over een extra
container voor het huishoudelijk afual te baseren op een éénpersoonshuishouden.

-

-

Besluit:
Conform advies besloten, waarbij mandaat wordt verleend aan wethouder Huizing voor
het aanpassen van besluítpunten in het raadsvoorstel.
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Voorstel: Z/2O/734488 / Raadsinformatiebrief 8 september
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/ week37

Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 septemb er 2Q2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
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