
Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum:. 29 september 2020 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter)
week: 40 M.E. Huizing, wethouder

H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/2O/734605 / Jaarrekening en bestuursverslag OPOO 2019
Besluit:
1. De volgende zienswijze op de jaarrekening 2O79 aan het Openbaar Primair Onderwijs

Oegstgeest kenbaar te maken:
- Wij complimenteren u voor de uitvoerige verslaggeving over het jaar 2019 en de

behaalde onderwijsresultaten op de referentieniveaus. Tevens spreken we onze
waardering uit voor de inzet van het personeel van OPOO tijdens de piek van
Corona in het voorja ar van 2O2O.

- Wij blijven graag op de hoogte van het lopende onderzoek naar een mogelijke
bestuurlijke fusie en naar de uitkomst van het gewenste niveau van de algemene
reserve van OPOO.

- Wij adviseren u tot slot om structurele lasten, zoals vaste uitbreiding van personeel,
niet langdurig te bekostigen vanuit de algemene reserve, maar ten laste te brengen
van de structurele inkomsten.

Onderwerp:
Zl79/128941/ Mandaatbesluit uitvoering BAG, BGTen WKPB
Besluit:
1. mandaat en machtiging te verlenen aan ServicepuntTT overeenkomstig bijgaand

Overzicht mandaat en machtiging BAG, BGT en WKPB Oegstgeest - ServicepuntTl
2O2Ovoor de uitvoeringvan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de
Basisregistratie Grootschalige Topografie en voor de uitvoering van de Wet
kenbaarheid Publ iekrechtel ijke Beperkingen;

2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking en terugwerkt
tot en met 7 januari 2O2O.

Onderwerp:
Z/2O/ 133347 / Deel name RIS/B lS

Besluit:
Deel te nemen aan de aanbesteding van het onderdeel Bestuurlijk informatiesysteem van
een nieuw Bestuurs- en Raadsinformatiesysteem voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude en Oegstgeest en voor ServicepuntTl.

Onderwerp:
Zl20/ 137280 / Rapport doorontwikkeling team Bedrijfsondersteuning
Besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage'Doorontwikkeling team Bedrijfsondersteuning";
2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de doorontwikkeling

van de bedrijfsvoering en de daarin genoemde voorkeursscenario's voor het beleggen
van bedrijfsvoeringstaken.
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Onderwerp:
Z/ 19 / 728397 / Al geme ne p I aatse I ij ke vero rden i ng Oegstgees t 2O2O

Besluit:

1. H et bes I u it va n uw co I lege d.d. 7 juli 2O2O (Z/ 19 /7 28397 / 2667 7Ol'Al ge me ne

plaatselijke verordening Oegstgeest 2O2O'in te trekken.

De raad voor te stellen:
2. DeAlgemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2020 (hierna APV 2020)vast te

stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
a. een aantal redactionele aanpassingen door te voeren conform de modelverordening

van de VNG en n.a.v. de raadsvragen;
b. een regeling op te nemen voor het verspreiden van geschreven of gedrukte stukken

(art.2:61;
c. een vergunningplicht in plaats van een ontheffingsplicht op te nemen voor het

plaatsen van voorwerpen op de openbare weg (art.2:10);
d. de definities 'evenemententerrein', 'evenementenkalender' en 'geluidniveau' toe te

voegen (art.2:24);
e. een toetsingskader voor de burgemeester voor de beoordeling van aanvragen om

een evenementenvergunning op te nemen (art.2:251;
f. een beperkte wijziging in de definitie van een klein evenement door te voeren,

beslistermijnen voor aanvragen van evenementen op te nemen en een
indieningstermijn voor een evenement in de categorie B of C op te nemen (art.2:25);

g. extra bevoegdheden op te nemen om ondermijning tegen te gaan (art.2:34cen
2:34d);

h. het overnachten op een openbare plaats dan wel openbaar water te verbieden (art.

2:47);
i. het gebruik van distikstofoxide (lachgas) in de openbare ruimte te verbieden (art.

2:48a1en de mogelijkheid op te nemen een gebied aan te wijzen waarbinnen het de

exploitant van een openbare inrichting verboden wordt distikstofoxide (lachgas) te
verkopen (art. 2:32 lid 2l;

j. een regeling op te nemen voor bedelen (art. 2:ó5);
k. het vervoer en opslag van brandbaar materiaal te verbieden (art.2:73A1;
l. de artikelen betreffende festiviteiten aan te passen zodat deze beter aansluiten bij

de lokale en regionale situatie (art.4:Itlm 4:6)l.
m. het oplaten van ballonnen te verbieden (art.4:9a);
n. een parkeerverbod in te stellen voor auto's waarvan de APK meer dan een maand is

verlopen (art.5:4a);
o. de mogelijkheid om een vergunningplicht in te voeren voor de ligplaatsen aan het

Rademakerpad op te nemen (5:25);
p. een verbod op te nemen voor het klimmen op of springen vanaf bruggen en andere

kunstwerken in beheer of eigendom van de gemeente in openbaar water (5:30a);

q. diverse artikelen te schrappen omdat deze in de praktijk niet worden gebruikt, zoals

artikel 2:20 omtrent vallende voorwerpen, artikel 2:ó3 omtrent het uitvliegen van
duiven, 2:75 omtrent bestuurlijke ophoudingen en artikel 5:10 omtrent het
parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen.

Onderwerp:
Z/2O/736549 / Planvan Aanpak uitwerking Leidraad voor participatie in Oegstgeest

Besluit:

1. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het Plan van Aanpak
uitwerking Leidraad voor participatie in Oegstgeest.
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Onderwerp:
Z/ 20/ 132280/Corona-rapportage 2020
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus via de

bijgevoegde raadsinformatiebrief corona;
2. kennis te nemen van de corona-rapp ortage 2O2O;
3. De afw'rjkingen mee te nemen in de decemberwijziging 2020.

Onderwerp: Collegeverslagen + Besluitenlijsten d.d.22 september en25 september 2020
Besluit: Verslagen en besluitenlijsten vastgesteld

Aldus vastgesteld in de vergadering van ó oktober 2020,
burgemeester en wethouders van
de secretaris de bu

J. Versluis R. Ja

3/3




