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6.1 Samenstelling bestuur
Gemeenteraad
De gemeenteraad van Oegstgeest kent 19 zetels, die als volgt zijn verdeeld:
Zetelverdeling

Zetels

Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (VVD)

5

Progressief Oegstgeest (PrO)

4

Christen Democratisch Appèl
(CDA)

4

Democraten 66 (D66)

3

Hart voor Oegstgeest (HvO)

2

Lokaal Oegstgeest (L)

1

Totaal

19

Griffier F. (Fred) Kromhout
College van burgemeester en wethouders
Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch
Portefeuilles
■
Openbare orde en veiligheid; Integrale handhaving; Representatie en externe betrekkingen;
Communicatie en voorlichting; Personeel en organisatie; Regiozaken; Integriteit; Bouw- en
woningtoezicht.
Dossiers
■
Organisatieontwikkeling; Toekomstvisie Leidse regio.
Vertegenwoordiging in verbonden partijen
■
Veiligheidsregio Hollands Midden; Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, voorzitter stuurgroep
Verwarde personen Hollands Midden
Wethouder M.E. (Matthijs) Huizing- 1e locoburgemeester
Portefeuilles
■
Financiën (inclusief Planning en control); Bedrijfsvoering (exclusief Personeel en organisatie);
Grondzaken en grondexploitatie, (Maatschappelijk) Vastgoed (inclusief Onderwijshuisvesting);
Cultuurbeleid, monumenten en cultureel erfgoed; Afvalbeleid; Dorpsmarketing.
Dossiers
■
Precario; Hoogspanningszone; Fairtrade gemeente.
Vertegenwoordiging in verbonden partijen
■
Servicepunt71; Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland; Gemeentelijke deelnemingen (Alliander,
BNG, Dunea), Rvt Stichting Dorpsmarketing.
Wethouder H. (Huri) Sahin - 2e locoburgemeester
Portefeuilles
■
Ruimtelijke ordening; Duurzaamheid en milieu; Woon- en volkshuisvesting; Leefomgeving (Beheer
en onderhoud openbare ruimte, Riolering, Kunstwerken, Openbare verlichting, Water en parkeren).
Dossiers
■
Duivenvoordestraat; Overgeest; Poelgeest; Nieuw-Rhijngeest; Omgevingsvisie.
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Vertegenwoordiging in verbonden partijen
■
Omgevingsraad Schiphol (ORS); ODWH.
Wethouder H.J.T. (Jan) Nieuwenhuis - 3e locoburgemeester
Portefeuilles
■
Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd(3D's) en onderwijs; Sport en recreatie;
Vrijwilligers en mantelzorgers; Economie, sociale zaken en werkgelegenheid (inclusief
schuldhulpverlening); Verkeer, vervoer, infrastructuur en groen; Burgerinitiatieven, betrokkenheid en
buurtverbetering; Dierenwelzijn; Financiën ASC.
Dossiers
■
Gebiedsontwikkeling De Voscuyl; Bio Science Park; Eenzaamheid en preventie.
Vertegenwoordiging in verbonden partijen
■
RDOG; Economie071; Werkbedrijven Kust, Duin- en Bollenstreek; Holland Rijnland.
Gemeentesecetaris H.A. (Harro) Leegstra
Portefeuilles
■
Adviseur van het college van burgemeester en wethouders; Algemeen directeur ambtelijke
organisatie; Wor-bestuurder; Opdrachtgever van bestuursprojecten namens het college.
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6.2 Begrippenlijst
Begrip / Afkorting

Betekenis

3D

3 decentralisaties in het sociaal domein.

Agenda 2020

Het plan voor de gezamenlijke opzet en verbetering van de informatievoorziening in de Leidse regio.

Algemeen Controleplan

Het plan waar in staat wat en hoe interne controles plaatsvinden en welke onderwerpen onderzocht
worden op doelmatige en doeltreffende uitvoering.

amendement ‘Werk gaat voor’

Amendement van 14 november 2014 waarmee de gemeenteraad besloot om "Mogelijke overschotten
na afloop van het boekjaar 2014 met voorrang aan te wenden ten behoeve van de sociale agenda,
bijvoorbeeld extra leerplekken voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt; daarbij te leren van
andere gemeenten; de Daad van deze inspanningen verslag te doen bij de voortgangsrapportages."

areaal

Oppervlakte, grootte van een bepaald gebied, met wat zich daarop bevindt.

Baggerplan

Meerjarenplan voor het baggeren van watergangen.

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording. Dit zijn de voorschriften waaraan de gemeentelijke begroting en
jaarstukken moeten voldoen.

Bedrijventerreinenstrategie Leidse regio

Strategie voor het aanleggen van bedrijventerreinen in de Leidse regio.

Beheerplan

Plan gericht op de instandhouding van het kapitaalgoed

Beschut werk

Werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden.

Beschut nieuw

Beschut werk onder de nieuwe wetgeving vanaf 2016.

Bestemmingsplan

Document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies in het benoemde gebied zijn toegestaan en
de regels die gelden voor zo’n functie. De naam van het Bestemmingsplan geeft aan om welk gebied
het gaat.

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. Beveiligingsmaatregelen waarmee gemeenten zelf voor
een basis beveiligingsniveau kunnen zorgen.

BIZ

Bedrijven Investeringszone. Heffing waarmee ondernemers in een afgebakend gebied samen
meebetalen aan een aantrekkelijke en veilige omgeving.

BOB-model
Bossenfonds

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model moet helpen om
effectief door het proces heen te gaan van probleem naar besluit/oplossing.
Het Nationaal bossenfonds heeft tot doel om te zorgen dat onder de huidige omstandigheden het bos
er gaat komen waar het nodig en mogelijk is. Dit doen zij door het verwerven van financiële bijdragen
van veel bedrijven en particulieren.

BRP

Basisregistratie Personen

BSGR

Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland

CIT

Crisis Interventie Team

Civiel kunstwerk

Verzamelnaam voor infrastructurele bouwwerken zoals bruggen, viaducten, tunnels, steigers,
kademuren en damwanden of aanmeervoorzieningen. Civiele kunstwerken zijn bouwwerken die
gemaakt zijn van metselwerk, beton, hout, staal of kunststof.

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek. Inmiddels staat CROW voor een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur,
openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Als het gaat om beeldkwaliteit hanteert
CROW vijf niveaus, van goed naar minder goed zijn dit A+, A, B, C en D.

CZM

Collectieve Zorgverzekering voor Minima

Database Lokale Ondernemers

De gemeente steunt Oegstgeester ondernemers door hen actiever te benaderen voor gemeentelijke
opdrachten. In samenwerking met ondernemersvereniging PVOO is een eerste aanzet gemaakt voor
een database van lokale ondernemers en hun expertise.

Dementiemaatje

Project uitgevoerd door Eva (zie verder in Begrippenlijst) waarbij vrijwiligers ingezet worden om
mensen met (beginnende) dementie te helpen.

Dorpsgesprek

De gemeenteraad gaat gesprek met het dorp waarmee het dorp behalve indirecte ook directe en
wezenlijke invloed te hebben op de toekomst van Oegstgeest.

Dorpskracht

Organisatie die initiatieven rond vraag en aanbod van vrijwilligerswerk goed bij elkaar brengt.

Dorpslab

Stichting Dorpslab Oegstgeest heeft als doel een coöperatief platform te bieden, gericht op het
versterken van de lokale gemeenschap in de meest brede zin en het versterken en ontwikkelen van de
lokale identiteit en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn voor
de gemeente Oegstgeest.

Dotatie

Een schenking volgens een bepaalde procedure, bijvoorbeeld jaargeld of een toelage. Ook een storting
in een reserve of voorziening.

DZB

De Zijl Bedrijven, een Leids reïntegratie- en uitvoeringsbedrijf.
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