
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 22 september 2020 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester
week: 39 M.E. Huizing, wethouder

H.J.T. N ieuwen huis, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/79/12885ól Benoeming lid Raad van Toezicht OPOO
Besluit:
1 De raad voor te stellen:
- E.J. Rietema te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het Openbaar Primair

Onderwijs Oegstgeest voor de periode vanL-I-2O2Ot/m3l-I2-2O23 (eerste termijn);
- Dit besluit in werking te laten treden op de dag na de dag van bekendmaking en te laten

terugwerken tot en metI-I-2O2O.

Onderwerp:
Z/2O/133651/ Subsídie Ondersteuning Anderstalige leerlingen Oegstgeest2}1-g
Besluit:
1 De subsidie aan het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest ten behoeve van

Ondersteuning Anderstalige leerlingen Oegstgeest (OATO) voor 2OIg definitief vast te
stellen op € 45.541,55.

Onderwerp:
Zl 20 / 7307 t7 / C u ltu u red u c at ie m et Kwa I ite it 2O2t- 2024
Besluit:
7. De lntentieverklaring'Cultuureducatie met Kwaliteit 2O2l-2O24 in het primair

onderwijs'tegen een bijdrage van € 0,79 per inwoner te ondertekenen;
2. De bij het project horende jaarlijkse matchingsbijdrage van€79.297 voor de jaren

2O27 tl m 2O24 v ast te stel len ;

3. Het DB van Holland Rijnland verzoeken de regionale Adhesieverklaring in het kader
van de aanvraag'Cultuureducatie met Kwaliteit 2O2I-2O24'mede namens gemeente
Oegstgeest te ondertekenen.

Onderwerp:
Z/2O/136463 / Organisatieplan groep 3 VRIS

Besluit:
1. Het Organisatieplan Regionale lnformatievoorziening - Groep 3 vast te stellen en

daarmeeintestemmenmetdefunctioneleeninhoudelijkeinrichtingvande aanSPT1-
over te dragen taken en functies ten aanzien van informatie- en archiefbeheer;

2. De gemeentelijke bijdragen voor de formatie-, opleidings-, en
organisatieontwikkelingskosten van Groep 3 vast te stellen op respectievelijk €
I9O.474voor 2O2I, en € 183.503 voor 2O22enverder en de hieraan gerelateerde
begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting2O2T.

3. De raad voor te stellen de volgende zienswijze ten aanzien van de
ontwerpbegrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 3 Regiona le
informatievoorziening naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest zÍet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de ontwerp- begrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 3 Regionale
informatievoorziening door het Algemeen Bestuu r.
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Onderwerp:
Zl 20 / 736320 / Sam enwerkingsm odel Service pu nt7 I

Besluit:

De raad met een raadsmededeling te informeren over het Samenwerkingsmodel
ServicepuntTl.

Onderwerp:
Z/ 20 / 136277 / Raadsmededel i ng motiera pportage

Besluit:

1. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de motierapportage
september 2020.

Onderwerp:
Z/2O/136448 / Volmacht verlenen ALV VNG

Besluit:

1. De gemeentesecretaris, de heer J. Versluis, volmacht te verlenen om de gemeente

Oegstgeest tijdens de Digitale Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten op 25 september 2020 te vertegenwoordigen.

Onderwerp:
Annotatie digitale ALV van VNG 25 september 2020

Besluit:

Pre-adviezen moties en amendementen ALVVNG 25 september 2020

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 15 september 2020

Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 september 2O2O,

burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de r
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