Besluitenlijst vergadering college van burgemeesters en wethouders oegstgeest
Vergaderdatum: 28
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Opening
Vaststellen agenda

T

2
3
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Onderwerp:
Z/19/128935 /Vaststelling'beleidsregels zelfstandigen Oegstgeest 2020'en
'beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete Participatiewet, IOAZ en
IOAW gemeente Oegstgeest 2020'
Besluit:
t. De 'Beleidsregels BBZ Oegstgeest 2020'vast te stellen.
2. De 'Beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete Participatiewet, IOAZ
en lOAWgemeente Oegstgeest 2020'vast te stellen

4

258007

Onderwerp:
Z/19/727938 / Vrijgave voor terinzagelegging van het ontwerpuitwerkingsplan
Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg Zuid, plandeel Noord Zuid

Besluit:

t.
2.
3.

5

2s7665

Het uitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg Zuid, plandeel Noord met
IMRO code: NL.IM RO.0579.UPRhwZuid-ON01, vrij te geven voor terinzagelegging;
De bekendmaking van de terinzageleggingstermijn binnen 14 dagen na het vrijgeven
door het college te laten aanvangen.
De raad via de bijgevoegde raadsmededeling te informeren.

Onderwerp:
Z/ 79 / 128397 / Al ge m e ne

P

I

aatse

I

ij

ke Ve ro rd e n i ng 2O2O

Besluit:

7.

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oegstgeest 2O2Ovoor inspraak vast

te stellen, waarin wordt voorgesteld om:
a. een groot aantal redactionele aanpassingen door te voeren conform de
modelverordening van de VNG;
b. een beperking op te nemen voor het verspreiden van geschreven of gedrukte
stukken (art.2:6);
c. een melding- of vergunningplicht in plaats van een ontheffingsplicht op te nemen
voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg (art. 2:10);
d. het plaatsen van objecten onder een hoogspanningslijn te verbíeden (art.2:221;
e. de definities 'evenemententerrein', 'evenementenkalender' en 'geluidniveau' toe te
voegen (art.2:241;
f . een beperkte wijziging in de definitie van een klein evenement door te voeren,
beslistermijnen voor aanvragen van evenementen op te nemen en een
indieningstermijn voor een evenement in de categorie C op te nemen (art.2:25);
g. extra bevoegdheden op te nemen om ondermijning tegen te gaan (art.2:34c en
2:34d);
h. het overnachten op een openbare plaats dan wel openbaar water te verbieden (art.

i.
j.
k.

l.

2:47],;

het gebruik van distikstofoxide (lachgas) in de openbare ruimte te verbieden (art.
2:48aj;
een extra bevoegdheid op te nemen om hinder van dieren tegen te gaan (art. 2:ó0);
het vervoer en opslagvan brandbaar materiaal te verbieden (art.2:73A1;
de artikelen betreffende festiviteiten aan te passen zodat deze beter aansluiten bij
de lokale en regionale situatie (art. 4:! t/m 4:6J;
1/2

m. het oplaten van ballonnen geheel te verbieden (art.4:9a);
n. een parkeerverbod in te stellen voor auto's waarvan de APK meer dan een maand

o.

is

verlopen (art. 5:4a);
een vergunningplicht in te voeren voor de ligplaatsen aan het Rademakerpad (art.
5:25],;

p.

6

2s8247

diverse artikelen te schrappen omdat deze in de praktijk niet worden gebruikt, zoals
artikel 2:20 omtrent vallende voorwerpen, artikel 2:ó3 omtrent het uitvliegen van
duiven, artikel 2:75 omlrent bestuurlijke ophouding en artikel 5:10 omtrent het
parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen.

Onderwerp:
Zl191128665

/

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oegstgeest 2020

Besluit:

t.

De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oegstgeest 2020 vast te

stellen.
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Onderwerp:
Zl 79 / I27 150 / Ze lfeva
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Besluit:

I.
2.

I

260264

Kennis te nemen van de managementrapportage zelfevaluatie Basisregistratie
Personen 2019.
Een uittreksel van de resultaten van de zelfevaluatie ingevuld en getekend voor
14 februari 2O2Otezenden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderwerp:

Z/19/I2BIB4 / Kalender planning- en controlcyclus 2020
Besluit:

7.
2.

De Kalender planning- en controlcyclus Gemeente Oegstgeest 2020 vast te stellen
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de (bestuurlijke)

Kalender planning- en controlcyclus 2020.

8a

259859

Onderwerp:

Z/IB/11563ó / Vervolg juridische positie gronden
Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het vervolg van de
juridische positie van de gemeente.

I

Voorstel: Raadsinformatiebrief

2O2O

/ week5

Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
10

Onderwerp:

Col legeversl ag + $g5l uiten I ijst d.d. 2 1 janua

ri

2O2O

Besl uit: Verslag en besl uiten lijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4februari 2O2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de burgemeester
de

secretaris

)c
J.

Versluis

E.R. Jae
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