Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 20 oktober

week:

43
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Deelnemers:

E.R.

Jaensch, burgemeester

M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis,
P. Glasbeek, wethouder
W.M. Huininga, loco-secretaris
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Opening

2

Vaststellen agenda

3

273t82

Onderwerp:
Z/2O/134980

1e wijziging Gemeenschappelijke regeling

werkbedrijven Kust-, Duin en

Bollenstreek
Besluit:

1. Deraadvoortestellen:hetcollegetoestemmingtegevenomdel"wijzigingvan
Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek vast te stellen.
2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad: de 1e wijziging

van de

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek vast te stellen.
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Onderwerp:
Zl 20 / I37 88ó Afwijzen wra ki ng

pl

anschadeadviseu r

Besluit:
1. Het wrakingsverzoek af te wijzen.
2. De verzoeker hierover met bijgevoegde brief in kennis te stellen.
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Onderwerp:
Z/20/ 133882 Col legevoorstel Atualstoffenverordening 2021
Besluit:
De raad voor te stellen:
De Afvalstoffenverordening Oegstgeest
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2O2lvast te stellen.

Onderwerp:
Zl20/ t3O934 Aanpassingen Raadsvoorstel Participatie Omgevingsvisie
Besluit:
De raad voor te stellen:

1.

De verhaallijnen Omgevingsvisie vast te stellen te weten:
- Oegstgeest, vol historie, erfgoed en groen;
- Oegstgeest,

fijn wonen en leven;

- Oegstgeest, vitaal & verbonden in de toekomst.

2.

Het participatieplan Omgevingsvisie vast te stellen.
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Onderwerp:
Zl 20 / 13 6277

/

Cor r ectie ta be I

I

e

n p ro gra m m a beg roti n g 2027-

2Ot4

Besluit:
Naar aanleiding van een vraag van een oplettend raadslid zijn wij er achter gekomen dat
informatie in een bepaalde tabel in de programmabegroting2O2t-2O24 niet goed
verwerkt is. Het betreft een tabel op pag. t25van de programmabegroting: de
onttrekkingen aan de voorzieningen zijn niet in het prognosemodel verwerkt. Dit werkt
door op een aantal andere plekken in de begroting:

o
r
.
r
o
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Toelichting op de Netto schuld quote in het hoofdstuk Algemeen financiële
beschouwing op pag. 11;
De schuldpositie in het hoofdstuk Algemene financiële beschouwing op pag. 14;
Tabel 5 Financiële kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing op pag. 7 8;
ontwikkeling leningen portefeuille in de paragraaf financieringop pag.92;
De geprognosticeerde begin- en eindbalans op pag. 125-126;
Het EMU saldo op pag. 139.

ln de nieuwe versie dÍe u bij deze raadsmededeling aantreft hebben wij dit gecorrigeerd.
Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele andere tekstuele onjuistheden

te verwerken.
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Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 13 oktober 2020
Besluit: Verslag en besluitenlÍjst

is

vastgesteld

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2O2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris

J.

Versluis

R. Jae
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