Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 3 maart 2020
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Onderwerp:
Zl19/127755 / Beslissing op bezwaar Wob-verzoek bebouwing Pastoorswetering
Besluit:
1. Het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften over te nemen, het
bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen;
2. De documenten bij heroverweging (gedeeltelijk) openbaar te maken met dien
verstande dat:
- openbaarmaking van persoonlijke informatie wordt geweigerd vanwege de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeerop grond van artikel 10lid 2 sub e
Wob;
- openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen wordt geweigerd vanwege
het feit dat geen informatie wordt verstrekt over de in de documenten
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen op grond van art 11, lid 1 Wob.
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Onderwerp:
Z/20/ 130570

/ Vaststel

len Woonvisie Oegstgeest

Besluit:
De raad voor te stellen om de Woonvisie Oegstgeest 2020 - 2030 "Samen verder bouwen
aan karakter en kwaliteit" vast te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
We bouwen voor de woningbehoefte van onze eigen inwoners en bovendien voor de
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regionale woningbehoefte;
ln deze collegeperiode realiseren we in de nieuwbouw 20% middeldure huur en 25%"
sociale huur;
Waar de realisatie van 20o/o middeldure huur en 25%o sociale huur redelijkenruijs niet
mogehl-k is, wordt dit elders, middels verevening, gecompenseerd;
Bij leefbaarheidsproblemen krijgen woningcorporaties meer ruimte om een
evenwichtiger mix van huishoudens naar inkomen en draagkracht te bereiken;
We zorgen, afgestemd met de regio, voor voldoende woonruimte voor kwetsbare
groepen.

Onderwerp:

/ Verorden ing Duu rzaa m heidsvoucher Oegstgeest 2020
Besluit:
1. De OmgevingsdienstWest-Holland te mandateren om de uitvoering van de
Verordening Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest 2020 uit te voeren
a. aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland mandaat te verlenen
voor het nemen van besluiten in het kader van de uitvoering van de door de Raad
vast te stellen Verordening Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest 2020, onder
voorbehoud van vaststelling door de raad en nadat overeenkomstig het bepaalde
in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht, de gemandateerde en het bevoegd
gezag van de Omgevingsdienst hebben ingestemd
b. dit mandaat op te nemen in het mandatenregister

Z/20 / 130388
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De raad voor te stellen de Verordening Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest 2020 vast

te stellen
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Onderwerp:
Z/20/129874

/ Art. 39-vragen Aflossing schulden bij de gemeente Oegstgeest

Besluit:
Vaststellen beantwoording artikel 39-vragen
7

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 25 februari 2020
Besluit Verslag en besluitenlijst vaststel len
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 maart 2020,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
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