Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 20 april 2021
week: 16

Deelnemers:

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

Nr.
1
2

Zaaknr.

Omschrijving
Opening
Vaststellen agenda

3

281674

Onderwerp:
Z/20/130711 / Regionale Energiestrategie 1.0
Besluit:
1. De raad voor te stellen:
a) De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Holland Rijnland vast te stellen;
b) De RES 1.0 uit te werken en verankeren in het lokaal (omgevings)beleid, in
afstemming met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland
2. Het PHO+ Energie Holland Rijnland als bestuurlijk afstemplatform van de RES Holland
Rijnland te verzoeken een procesplan RES 2.0 op te stellen dat voorziet in verdere
concretisering en uitwerking van de RES 1.0 tot RES 2.

4

280102

Onderwerp:
Z/21/142371 / Collegevoorstel vaststellen Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
Besluit:
I. Op grond van artikel 25, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b
van de Wob geheimhouding op te leggen aan bijlage 2 "Geheime bijlagen bij het
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021" in verband met de financiële belangen
van de gemeente;
II. De raad voor te stellen:
a. Het Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021 vast te stellen, waarin de
voortgang van de projecten is verwerkt, inhoudende:
i. de herzieningen van de volgende grondexploitaties op eindwaarde
Project

einddatum project

eindwaarde

Oegstgeest aan de Rijn (grondpositie)

31-12-2023

€

14.000

Nieuw Rhijngeest restgebieden

31-12-2023

€

983.000

positief

€

997.000

Totaal projecten

ii. het wijzigen van de Voorziening Nieuw-Rhijngeest :
Voorzieningen

eindwaarde

Oegstgeest aan de Rijn (grondpositie)
Nieuw Rhijngeest restgebieden

onttrekken

€
€

24.000
-

Totaal Voorziening Nieuw-Rhijngeest

onttrekken

€

24.000

iii. De risicodekking in de Risicoreserve Grondexploitaties te handhaven
Risicoreserve

eindwaarde

Nieuw Rhijngeest restgebieden
Oegstgeest a/d Rijn (50% deelneming)
Extra dekking verplichting SOK Knoop Leiden West

onttrekken
storten

€
€
€

150.000150.000

€

Totaal projecten

iv. Een werkkrediet van € 2.092.000 voor 2021 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest restgebieden
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-

b. Het beschikbaar gestelde krediet 2021, alsmede de meerjarige wijzigingen in de
vastgestelde grondexploitaties in de begroting te verwerken
III. De raad voor te stellen:
a. De door het college aan bijlage 2 “Geheime bijlagen bij het Meerjarenprogramma
Grondexploitaties 2021” opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende
raadsvergadering te bekrachtigen, op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet
jo. artikel 10, tweede lid, onder b van de Wob in verband met de financiële
belangen van de gemeente;
b. De opgelegde geheimhouding op te heffen op het moment van afsluiting van alle
grondexploitaties in bedoelde bijlage;
4A

282022

Onderwerp:
Z/21/143919 / Terrassen in coronatijd
Besluit:
1. De volgende uitgangspunten met betrekking tot terrassen in coronatijd vast te stellen:
a) De heropening van de terrassen zoveel mogelijk te ondersteunen en faciliteren;
b) De raad voor te stellen het precariotarief voor terrassen voor 2021 te halveren en
geen precario in rekening te brengen voor de periode dat de terrassen gedwongen
gesloten zijn geweest;
c) Zoveel mogelijk mee te werken aan uitbreiding van de terrassen op openbare grond;
d) Aanvragen voor uitbreiding van het terras te verlenen met de mogelijkheid dit te
verlengen t/m 1 januari 2022.
e) Om de uitbreiding en de aanpassingen van terrassen ruimtelijk mogelijk te maken,
wordt een tijdelijke gedoogbesluit verleend in plaats van een omgevingsvergunning;
f) De mogelijkheid te bieden voor tijdelijke terrassen in het Irispark en bij de
Klinkenbergerplas voor een langere periode dan het standplaatsenbeleid toestaat.

4B

282141

Onderwerp:
Z/21/144002 / Kwijtschelding huur- en retributiebetalingen muziek-, dans- en
balletscholen
Besluit:
1. Uit coulance in te stemmen met het onder de in dit advies genoemde voorwaarden,
voor 50% kwijtschelden van de periodieke huur- c.q. canonverplichting van de
objecten Muziekschool Bergen Muziek, Dansschool De Jong en balletstudio Giselle

4C

282426

Onderwerp:
Z/19/120409 / erratum nieuwe woonregels
Besluit:
1 De raad voor te stellen om het erratum tbv besluitvormende raadsbijeenkomst
29 april 2021 vast te stellen, behorende bij:
• Doelgroepenverordening gemeente Oegstgeest 2021
• Huisvestingsverordening gemeente Oegstgeest 2021
• Beleidsregels stimulering sociale en middeldure woningbouw Oegstgeest 2021
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6

282017

Voorstel: Raadsinformatiebrief d.d. 20 april 2021 / week 16 Z/21/143336
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 13 april 2021 en 14 april 2021
Besluit: Verslagen en besluitenlijsten vaststellen
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 april 2021,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
de burgemeester

J. Versluis

E.R. Jaensch
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