Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: ó oktober

week:
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Opening

Vaststellen agenda
272923

E.R.

Jaensch, burgemeester (voo

M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder

2

3

Deelnemers:

P.

Glasbeek, wethouder

J.

Versluis, secretaris

Onderwerp:
Z/2O/734744 /Wensen en bedenkingen van de raad inzake de aanbesteding leerroutes
inburgering
Besluit:
De raad in de gelegenheid te stellen om:
1. wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de reeds gepubliceerde
aanbestedingsdocumenten lnburgeringsonderwijs ten behoeve van de gemeenten
binnen samenwerkingsverband Holland Rijnland.
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272696

Onderwerp:
Z/2O/136987 / Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
Besluit:
1. De huur voor het gebruik van de sportaccommodaties over de periode van 1 maart tot
7 juni 2O2O kwijt te schelden aan die huurder/organisatie die valt binnen de
uitgangspunten van de beleidsregel tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties COVI D-19 (TVS).
2. De tegemoetkomingverhuurders sportaccommodaties, conform de beleidsregel
tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVI D- 19, aan te vragen.
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272690

Onderwerp:

Zl78/I747O2 / Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2Ot8-2023 gemeente Oegstgeest
Besluit:

1.

2.
3.

6

267797

ln te stemmen met het ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2O78-2023voor de
gemeente Oegstgeest.
Het ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2Ot8-2023 conform artikel [t.t4van de
Wet Milieubeheer voor zienswijze voor te leggen aan de raad.
Het ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2078-2023 vrij te geven voor inspraak.

Onderwerp:
Zl 79 / 719835

/ Beleidsregels Bomenverordening

Besluit:

1.
2.

3.

7

265854

De Beoordelingscriteria Bomenlijst vast te stellen;
De Toewijzingsgronden omgevíngsvergunning vellen Artikel 4 Bomenverordening

Oegstgeest 2019 vast te stellen;
De Beoordelingscriteria omgevingsvergunning vellen Artikel ó Bomenverordening
Oegstgeest 2019 vast te stellen.

Onderwerp:
Z/2O/ 733755 / Jaarverslag klachtencoórdinator Gemeente Oegstgeest 2O19

Besluit:

1.

Kennis te nemen van het Jaarverslag klachtencoórdinator Gemeente Oegstgeest 2019
en de daarin opgenomen aandachtspunten.

2.

De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de afhandeling van de in
2019 ingediende klachten en de aandachtspunten.

r/2

I

273551

Onderwerp:
Z/2O/ I322tO / Programmabegroting 2027-2024

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. ln te stemmen met de beleidsvoornemens zoals verwoord in de perspectiefnota2O2t2O24en de financiële mutaties hiervan vast te stellen;
2. De programmabegrotin g2O27-2O24 vast te stellen;
3. Het investeringsplan in de programmabegroting onder 5.2.2.vastte stellen;
4. De investeringskredieten in de programmabegroting onder 5.2.2.voor de jaarschijf
2021 te voteren, behalve voor de nieuwbouw Leo Kannerschool.
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Onderwerp: CollegeverslaB + Besluitenlijst d.d. 29 september 2O2O
Besluit Verslag en besluitenlijst vaststel len
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 oktober 2020,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de
de secretaris

J.

Versluis

2/2

