Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 15 december 2020
week: 51
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Omschrijving
Opening
Vaststellen agenda
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275303

Onderwerp:

Deelnemers:

E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter)
M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris

Z/20/138727 / Beleidsregels en financieel besluit Wmo 2021
Besluit:
1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2021 vast te stellen met
daarin de volgende belangrijkste wijziging:
- er zijn artikelen opgenomen over de start- en stop systematiek van de eigen bijdrage.
2. Het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 202I vastte stellen
met daarin als belangrijkste onderdeel:
- de persoonsgebonden budgetten zijn aangepast aan de bedragen voor zorg in natura
voor 2021
3. Via bijgevoegde brief te reageren op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.
4. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de vastgestelde
Beleidsregels Wmo 2021 en het Financieel besluit Wmo 2021.
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276261

Onderwerp:
Z/20/134111 / Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning Dorpsstraat 56
Besluit:
Te besluiten:
- Het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften over het bezwaar over de
omgevingsvergunning voor het verbouwen van Dorpsstraat 56 over te nemen;
- Reclamanten ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren;
- De bezwaren van reclamanten gegrond te verklaren;
- Het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen op de aanvraag met
inachtneming van dit advies;
- Proceskosten te vergoeden
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270952

Onderwerp:
Z/20/139461 / Vaststellen subsidie 2019 Dorpsmarketing Oegstgeest
Besluit:
1. De subsidie 2019 vast te stellen op basis van de jaarrekening van de stichting
Dorpsmarketing Oegstgeest
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275792

Onderwerp:
Z/19/129022 / vaststellen startnotitie jachthaven Welgelegen
Besluit:
1. De startnotitie voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor de jachthaven
Welgelegen vast te stellen;
2. De raad door middel van bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het proces
van het opstellen van een bestemmingsplan voor dit plangebied.
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275577

Onderwerp:
Z/20/135343 / Motie Meer zorgvuldigheid in bestemmingsplanprocedures
Besluit:
1. Het bedrag van € 15.750,00 excl. BTW beschikbaar te stellen om uitvoering te geven
aan de motie ‘Meer zorgvuldigheid in bestemmingsplan procedures’ door Kuiper
Compagnons
2. Dit bedrag op te nemen in de voortgangsrapportage.
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276558

Onderwerp:
Z/20/133365 / Wijziging aanwijzen stemlokaal
Besluit:
1. Het in de bijlage 1 aangewezen stemlokaal Basisschool Het Dok in te trekken en het
stemlokaal Buurthuis De Kratong daarvoor in de plaats aan te wijzen.
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276186

Onderwerp:
Z/20/129945 / Financiële bijdrage Limes Bubble Barrier 2021
Besluit:
1. Een eenmalige subsidie van €0,06 per inwoner (totaal circa €1500,-) te verstrekken aan
de Stichting Coast Busters voor de realisatie van de Limes Bubble Barrier en te bepalen
dat de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015 hierop van toepassing is.
2. Deze subsidie te bekostigen uit het budget duurzaamheid.
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271735

Onderwerp:
Z/20/136217 / Addendum collegewerkprogramma
Besluit:
1. Het addendum collegewerkprogramma als uitwerking van het ‘Nader coalitieakkoord’
vast te stellen;
2. De raad met een raadsmededeling te informeren over het addendum.
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22
27552

Onde
erwerp:
Z/18/118551 / In
ndienen ontheeffingsverzoek NNN prov
vincie Zuid-H
Holland
Voorrstel:
1. Ov
ver te gaan to
ot het indieneen van een ve
erzoek tot ontheffing van de
om
mgevingsvero
ordening provvincie Zuid-H
Holland om te
e bouwen binnnen Natuur Netwerk
Ne
ederland.
2. In te
t stemmen met
m bijlage 1 ‘’nee, tenzij-rapport’’ van
n onderzoekssbureau RPS.
Beslu
uit:
Afgev
voerd.
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nformatiebrieef 15 decemb
ber 2020 / week 51
Voorrstel: Raadsin
Beslu
uit: Raadsinfo
ormatiebrieff vaststellen en
e toezenden
n aan de raadd
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erwerp: Colle
egeverslag + Besluitenlijsst d.d. 8 dece
ember 2020
Onde
Beslu
uit: Verslag en
e besluitenlijijst vaststelle
en
Alduss vastgesteld
d in de vergad
dering van 5 januari
j
2021
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