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Onderwerp:
Z/ 20 / 136309

/ BIZ De Kem pena eR 2O2I-2O25

Besluit:
De uitvoeringsovereenkomst voor de Bedrijveninvesteringszone De KempenaeR
2O2t-2O25,waarin de voorwaarden voor de uitvoering van de
Bed rijveni nvesteringszone staan beschreven, aan te gaan;
2. De heffing en invordering van de B lZ De KempenaeR, inclusief bezwaar en beroep, over
te dragen aan de belastingsamenwerking BSGR en de BSGR hiervan middels
bijgevoegde brief op de hoogte stellen;
3. De raad voor te stellen de Verordening Bedrijveninvesteringszone De KempenaeR
2O2tvastte stellen.
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Onderwerp:
Z/2O/130267 / Herzien beslissingen op bezwaar
Besluit:
De volgende beslissingen op bezwaar te herzien:
o beslissing op bezwaar d.d.23 maart2O2O (Z/2O/137033/262856) betrekking
hebbend op afwijzing betaling dwangsom niet t'rjdig beslissen
. beslissing op bezwaar d.d. 10 maart2O2O (Z/79/I27665/2622311Wob-verzoek
uítvoerende en managementtaken medewerker
o beslissing op bezwaar d.d. 11 maart2l2O (Z/I9/I27637/2617211Wob-verzoek
o functieomschrijvingen bevoegdheden medewerker
. beslissing op bezwaar d.d. 11 maart2O2O (Z/79/728427/26t7481Wob-verzoek
d.d. 12 ju i 2O2O inzake de verga rin g va n docu menten
r beslissing op bezwaa r d.d.23 maart2O2O (Z/2O/130267/2628581Wob-verzoek
begroeiing Haarlemmertrekvaart 7 c.a.
waarb'tj de beslissingen op bezwaar waarin de bezwaarde níet-ontvankelijk wordt
verklaard worden ingetrokken en de bezwaren als (kennelijk) ongegrond worden
beoordeeld.
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Onderwerp:

/ E rfg oed no ta 2021-2025
Besluit:
1. De Concept Erfgoednota 202'J.-2025: Behoud door Bescherming, Benutting en
Beleving voor inspraak vast te stellen met de volgende speerpunten:
a. Het waardevolle gebouwde en landschappelijke erfgoed te beschermen;
b. De Provinciale Erfgoedl'rjnen mee te nemen/te borgen in ruimtelijke
Z/20 / L30506

c.

ontwikkelingen;
Benutting van gebouwd erfgoed te stimuleren aan de hand van onder andere
herbestem mi ngsoverleggen;

d.

2.

Erfgoed meer te benutten bij ruimtelijke ontwikkelingen en toekomstige
ruimtelij ke transities;
e. De beleving van het gemeentel'rjk erfgoed te vergroten door het toepassen van
gemeentelij ke erfgoedthema's, i nformatievoorzieni ng en educatie.
De Concept Erfgoednota 2021-2025: Behoud door Bescherming, Benutting en
Beleving voor inspraak ter inzage te leggen van 26 oktober 2020 tot en met 6
december 2020.

6

27272r

Onderwerp:
Zl tg / 128981 / Toekennen planschadeverzoek

Besluit:

7. Het verzoek om tegemoetkoming
2.
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in planschade van de bewoners van Juffermansstraat
A, naar aanleiding van het rechtskracht verkrijgen van Oranje Nassau wijzigingsplan
Duivenvoordestraat op 22 december 2O16, ontvankelijk te verklaren.
Het verzoek om tegemoetkoming in planschade toe te wijzen.

Onderwerp:
Z/2O/735479/Vaststellen nota van uitgangspunten t.b.v. bestemmingsplan Ganzeneiland
Besluit:
De raad voor te stellen:
De Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan'Ganzeneiland'als startdocument
vaststel len waa rin de herverkavel ing van de percelen H aarlemmertrekvaa rt 3I, 32 en 34

mogelijk wordt gemaakt;
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Onderwerp:
Z/2O/136017 / lntentieovereenkomst gemeente Oegstgeest en Curium-LUMC ten
behoeve van realisatie nieuwbouw Leo Kanner (ESB)
Besluit:
De intentieovereenkomst Nieuwbouw onderwijsvoorziening ESB, versie 5 oktober 2020,
aan te gaan
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Onderwerp

Z/2O/I374I8 / Ledenraadpleging uitgangspunten CAO gemeenten 2021
Besluit:

1. ln te stemmen met de conceptarbeidsvoorwaardennota
2. De volgende toelichting aan de VNG kenbaar te maken:

Cao Gemeenten2O2t;

Akkoord met harmonisering verlof, mits de vrijgekomen middelen worden ingezet ten
behoeve van Vitaliteit.

3.

4.
5.
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Het voorstel tot normaliserÍng van de bovenwettelijke sociale zekerheid is in lijn met de
Ínvoeringvan de Wet normalisering arbeidsvoorwaarden (Wnra).
Baan- en inkomenszekerheid is een groot goed, maar bij thema's als verlof en
bovenwettelijk sociaal zekerheid wordt ingezet op meer marktconformiteit. Het zou
evenwichtig zijn als dat ook voor beloning geldt. Daarom zou een benchmarkonderzoek
daarnaar niet onlogisch zijn;
de Werkgeverscommissie Griffie te verzoeken de besluiten onder 1 en 2 over te
nemen voor de medewerkers van de Griffie zodat, wanneer de instemmingen
gelijkluidend zijn er sprake is van één advies van de gemeente Oegstgeest;
de bijgaande brief aan de werkgeverscommissie vast te stellen;
e inhoud van besluit 1 en 2 ter kennis te brengen aan de VNG.

Onderwerp:

ZlIBl178551/ Collegeadvies Planning en procedure bestemmingsplan De Geesten
Besluit:
l-. In te stemmen met de planning en procedure voor bestemmingsplan De Geesten, waar
het ontwerpbestemmingsplan De Geesten eind 2020 opnieuw ter inzage zalworden ge
en in het voorjaar van 2O2L aan de raad wordt aangeboden ter besluitvorming
2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de aangepaste planning
procedure voor het bestemmingsplan De Geesten.
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Onderwerp: Raadsinformatiebrief d.d. 13 oktober 2O2O / week42
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
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Onderwerp: Collegeverslag + Ss5luitenlijst d.d. ó oktober 2O2O
Besluit: Vers lag en besl uitenl ijst vaststel len
Aldus vastgesteld Ín de vergadering van
burgemeester en wethouders van
de secretaris
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