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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/19/72187ó / Leidraad voor participatie in Oegstgeest
Besluit:
De raad voor te stellen de Leidraad voor participatie in Oegstgeest vast te stellen, waarin
de volgende belangrijkste punten zijn opgenomen:
Een eenduidige aanpak die als een tastbaar kader dient voor participatie vraagstukken;
Duiding te geven aan de volgende aspecten:
- Transparantie en maatwerk;
- Betrokkenheid op het moment dat er ruimte is voor invloed;
- Vroeg in het proces belanghebbenden betrekken en het delen van informatie;
- Helderheid in elke fase over beïnvloedingsruimte, rollen en besluitvorming;
- lnclusiviteit en betrokkenheid van meer verschillende oegstgeestenaren;
- Naast inwoners ook andere doelgroepen betrekken: bedrijven, maatschappelijke

organisaties en andere overheden.
Participatie blijvend te ontwikkelen door middel van:
- Oprichting Loket Burgerinitiatieven dat geborgd is in de ambtelijke organisatie;
- Drie vraagstukken aan te wijzen die dienen als pilots om de Leidraad te verrijken;
- Participatie borgen in reguliere processen, door het een standaard onderdeel in raads-

en collegevoorstellen te laten zijn en een format te ontwikkelen voor
participatieplannen.

Onderwerp:
Z/2O/73227 9 / Vaststellen nota van uitgangspunten t.b.v. het bestemmingsplan'Nieuw-
Rhijngeest Zuid (wonen)'
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. De Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan'Nieuw-Rhijngeest Zuid

(wonen)' als startdocument vast te stellen waarin de realisatie van BOO woningen, een
haven en 2.500 m2 voorzieningen mogelijk wordt gemaakt.

Onderwerp:
Z/ 19 / 725 695 / vaststel len herstel besl uit 1e herziening bestemmi ngsp lan Ouden hof en
Klinkenbergerplas
Besluit:
Het volgende conceptraadsbesluit voor te leggen aan de raad:
1. Het herstelbesluit 1e herziening bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas met

I M ROcode: N L.l M RO.0579. lphBPOudeklink-VAO1, vast te stel len.
2. De hiervoor genoemde documenten op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te

maken.
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6 264058 Onderwerp:
Zl 20 / I322OB / Pers pecti ef nota 2027-2024

Besluit:
1. De raad voor te stellen:

1. de perspectiefnota 2027-2024vast te stellen;
2. de mutaties uit de perspectiefnota te verwerken in het meerjarenbeeld 2O2I-

2O24tervoorbereiding op het opstellen van de begroting 2O2L-2O24;

2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het
collegewerkprogramma en de motierapportage

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 28 april 2O2O

Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen

Onderwerp
Verruiming openingstijden Albert Heijn op Hemelvaartsdag en 2" Pinksterd ag2O2O

Besluit:
Het college gaat akkoord met verruimingvan de openingstijden van de Albert Heijn tot
22.OO uur op beide dagen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van t2 mei 2O2O,

burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de burgemeester
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