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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/ 17 / 1007 90 / Verzelfsta nd ig ing Weekma rkt Oegstgeest
Besluit:
1. Op basis van het door de Stichting de Markt van Morgen namens de marktcommissie

Oegstgeest opgestelde businessplan, de organisatie en het beheer van de weekmarkt
Oegstgeest met ingang van l juli 2020 over te dragen aan de Stichting Weekmarkt
Oegstgeest voor een periode van vijftien jaar. De overdracht geschiedt door middel
van het aangaan van een gebruikersovereenkomst;

2. De raad voor te stellen de huidige Marktverordening Oegstgeest 2015 en de
Verordening marktgeld 2020,in te trekken.

Onderwerp:
Z/20/131462 / Project Nieuw Rhijnvaert (FredriksoordZuid), stedenbouwkundige
hoofdstructuur en ontwikkelings-/realisatie-overeenkomst
Besluit:
1. De stedenbouwkundige hoofdstructuur project Nieuw Rijnvaertd.d.18032020 vast te

leggen
2. De ontwi kkel -/realisatie-overeenkomst (vertrouwel ij k) d.d. 1 0032020

aan te gaan met Gemeente Katwijk, Van Erk Ontwikkeling en Ouwehand Bouw.
3. De raad voor te stellen om de nota van uitgangspunten met de volgende

uitgangspunten vast te stellen
- Het ontwikkelingsgericht bestemmen o.b.v. de stedenbouwkundige

hoofdstructuur;
- Het consoliderend bestemmen van bestaande blijvende bestemmingen;
- Verwerken relevante nieuwe wetgeving;
- Verwerken van verleende afwijkingen;
- Verbeelding in overeenstemming brengen met de landelijke voorschriften;
- Waar mogelijk wensen van belanghebbenden in te passen;

4. De Nota van uitgangspunten als startdocument ten behoeve van het
herzieningsproces te laten dienen.

Onderwerp:
Z/19/128397 / Beantwoording vragen raad APV 2020

Besluit:
1. ln te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de raadsvragen betreffende

de voor inspraak vastgestelde Algemene plaatselijke verordening gemeente
Oegstgeest 2020 en daar b'rj toe te voegen het concept 'Nadere regels voor
categorieën van voorwerpen waarvoor de vergunningplicht op grond van artikel 2:10
van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oegstgeest 2020 niet geldt';

2. ln te stemmen met de volgende tekstuele wijzigingen ten opzichte van de voor
inspraak
vastgestelde versie naar aanleiding van de raadsvragen:

u2

3 257631

4 262859

5 2630s8



6 263057

6a 263496

a. Artikel 2:10: in de kolom'Toelichting'wordt de letter'c'vervangen door'd'en in

het
artikel:
- komt achter lid 3 sub b de punt te vervallen;
- komt achter lid 3 sub d een puntkomma in plaats van een punU

b. Artikel 2:22: komt te vervallen;

c. Artikel 2:73A: de zinsnede 'tijdens de jaarwisseling' wordt vervangen door'in de

periode van 15 december tot 15 januari';

d. Artikel4:B: de zinsnede'bebouwde kom' komt te vervallen;

e. Artikel 5:9: de zinsnede 'OF 'binnen een afstand van laantal] meter vanl komt te
vervallen.

Onderwerp:
Zl19/119908 / Vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
1e part. herz. Nieuw-Rijngeest Zuid (bedrijven)

Besluit:
1. Het ontwerpbestemmingsplan 1e part. herz. Nieuw-Rijngeest Zuid (bedrijven) met

I M RO code: N L. I M RO.0579. N L.l M RO.0579. B PN RcZparhzl -O N01 vrij te geven voor

terinzagelegging;
2. De wettelijke termijn van zes weken voor de terinzagelegging te laten beginnen 9

april2020 en te laten eindigen op 20 mei 2020.

3. De raad via de raadsmededeling te informeren over de status van het proces en ter
inzage leggen van het hiervoor genoemde ontwerpbestemmingsplan in de onder 2
genoemde periode.

Onderwerp:
Zl19/128209 / Klacht

Besluit:
1. ln te stemmen met bijgaande brief aan bezwaarmaker

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 31 maart 2020

Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 april2020,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris de burgemeester
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