
Besluitenlijst   
 vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 4 mei 2021 Deelnemers: M.E. Huizing (loco burgemeester/voorzitter) 

week: 18  P. Glasbeek, wethouder 
   H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder 
   J. Versluis, secretaris 
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Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   

3    282410 Onderwerp: 
Z/21/141770 / aanpassing beleidsregels TONK  

   Besluit:  

  De Beleidsregels Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Oegstgeest 2021-2 vast te stellen. 

   
4 281692 Onderwerp: 
  Z/20/130717 / Convenant 'Verwonder om de Hoek 2021-2024’. 
   Besluit:  
  Het convenant ‘Verwonder om de Hoek 2021-2024’ aan te gaan. 
   
5 282025 Onderwerp: 
a  Z/21/143928 / Zienswijze meerjarenbegroting 2022-2025 BSGR 
   Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
-  De jaarstukken 2020 van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) voor 

kennisgeving aan te nemen; 
-  De zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2022 van de 

gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) naar 
voren te brengen: 

 
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het 
vaststellen van de ontwerpbegroting voor 2022 van 1 april 2021door het Algemeen 
Bestuur. 

   
b 282125 Onderwerp: 
  Z/21/143984 / Zienswijze gemeenteraad begroting Holland Rijnland 2022  
   Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen: 
 
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het 
vaststellen van de conceptbegroting voor 2021 van Holland Rijnland door het Algemeen 
Bestuur op 30 juni 2021. 
 
Wel willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de in het vierder kwartaal van 2020 
verstuurde brief door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke 
regelingen. De gemeentefinanciën staan steeds verder onder druk en voor de komende 
jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Hierbij willen we ons expliciet tot u als 
gemeenschappelijke regeling richten en te onderzoeken hoe in uw begroting en 
meerjarenraming alsnog structurele besparingen gevonden kunnen worden. Daarbij wordt 
met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn 
en overheadkosten te beperken. Daarnaast zijn voorstellen om taken te verminderen ook 
mogelijk. 
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c 280022 Onderwerp: 
  Z/21/141914 / Zienswijze Begroting GR Kust-, Duin en Bollenstreek 
   Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin en Bollenstreek naar voren te brengen: 
 
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het 
vaststellen van de conceptbegroting voor 2022 van februari 2021 door het Algemeen 
Bestuur. 

    
d 282822 Onderwerp: 
  Z/21/144467 / Zienswijze Begroting 2022 Omgevingsdienst West-Holland ODWH 
   Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland naar voren te brengen: 
 
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het 
vaststellen van de conceptbegroting voor 2022 van de Omgevingsdienst West-Holland 
door het Algemeen Bestuur. 

   
e 281934 Onderwerp: 
  Z/21/143187 / Zienswijze Programmabegroting RDOG HM 2022 
   Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
-  De volgende zienswijze ten aanzien van de Programmabegroting voor 2022 van de 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden (HM) naar 
voren te brengen: 

 
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het 
vaststellen van de programmabegroting voor 2022 door het Algemeen Bestuur. Dit met 
in achtneming van de volgende punten: 
 
Wij verzoeken u: 
1.  Uw toezegging om scenario’s te hanteren binnen het programma op te pakken zodat 

de gemeenteraad zijn keuzes over het niveau van de kwaliteit van zowel de wettelijke 
taken als de aanvullende diensten, als opdracht aan het Algemeen Bestuur kan 
meegeven; 

2.  Voor wat betreft het verhogen van de bijdrage ten aanzien van het prenataal 
contactmoment (PHB) het voorbehoud in acht te nemen van het effectueren van de 
wetwijziging en dekking voor de gemeenten vanuit het gemeentefonds; 

3.  voor wat betreft het verhogen van de bijdrage ten aanzien van het 
Rijksvaccinatieprogramma het voorbehoud in acht te nemen van dekking voor de 
gemeenten vanuit het gemeentefonds. 

   
f 282365 Onderwerp: 
  Z/21/144099 / Zienswijze gemeenteraad conceptbegroting Servicepunt71  2022 
   Besluit: 

  

De raad voor te stellen de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 
het jaar 2022 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 naar voren te brengen: 
 
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het 
vaststellen van de conceptbegroting voor 2022 van Servicepunt71 door het bestuur. 
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g   283025 Onderwerp: 
    Z/21/143242 / Zienswijze Gemeenteraad begroting 2022 VRHM 
   Besluit: 

  

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerp-programmabegroting voor 2022 van 
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen: 
 
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het 
vaststellen van de ontwerp-programmabegroting voor 2022 van 24 juni 2021 door het 
Algemeen Bestuur. 

    
6 282719 Onderwerp: 
  Z/21/144395 / Regionale Omgevingsagenda 2040  
   Besluit: 

  

De gemeenteraad voor te stellen de volgende wensen en bedenkingen op de Regionale 
Omgevingsagenda 2040 (ROA) in te brengen: 

a. De Regionale Omgevingsagenda 2040  is een uitwerking van de Regionale Agenda 
Omgevingsvisie 2040 ‘Het Hart van Holland’ en  de  “Regionale Omgevingsagenda 
2040, Aan de slag met Hart van Holland”, daarom verwijzen wij hierbij tevens naar de 
wensen en bedenkingen die door de gemeente Oegstgeest bij die documenten zijn 
ingebracht. 

b. De gemeente Oegstgeest gaat ervan uit  dat met ‘een bypass voor de N206 rond 
Katwijk’ op bladzijde 18 van de ROA hetzelfde bedoeld als met ‘Een nieuwe regionale 
aansluiting voor de zuidelijke Duin- en Bollenstreek…’ in de Regionale Strategie 
Mobiliteit (RSM) Zo ja, dan zien wij graag de laatstgenoemde benaming in beide 
documenten. 

c. De regionale aansluiting voor de zuidelijke Duin- en Bollenstreek verdient naar de 
mening van Oegstgeest een veel prominentere plek in zowel de ROA als de RSM en 
wel als nader te onderzoeken oplossing waarbij de voordelen, zoals verkeersafname in 
Rijnsburg en op de Rijnsburgerweg, en nadelen zoals aantasting van natuurwaarden in 
de Elsgeesterpolder, integraal worden afgewogen. Het zou gaan om een bijzonder 
groot en kostbaar project en dat moet in de tekst goed uit de verf komen. Wij vinden 
dat het als mogelijk sleutelproject moet worden aangemerkt. 

d. In de Regionale Omgevingsagenda wordt gesproken over ‘aanleg van doorfietsroutes’. 
In de praktijk gaat het meestal om bestaande fietspaden waarvan verbreding gewenst, 
maar ruimtelijk op grote delen niet inpasbaar is. Doorfietsroutes benoemen als 
oplossing voor de toenemende mobiliteit als gevolg van ontwikkelingen, vinden wij 
daarom discutabel en dat geldt zeker ook voor het woord ‘aanleg’. 

e. In de Regionale Omgevingsagenda 2040 is ook het openbaar vervoer een belangrijk 
element in de verstedelijkingsopgave. Goede en veilige langzaam verkeersroutes 
vanuit belangrijke werkgelegenheidslocaties zoals Bio Science Park naar het (H)OV 
dient onderdeel uit te maken van de nadere uitwerkingen. 

f. De gemeente Oegstgeest onderkent nut en noodzaak van stedelijke verdichting in de 
directe nabijheid van belangrijke treinstations zoals Leiden-centraal, maar stelt 
daaraan de volgende voorwaarde:  mits het niet ten koste gaat van ruimtelijke 
kwaliteit in het algemeen en structuurgroen of cultuurhistorische waarden in het 
bijzonder. 

g. De beoogde ontwikkeling van economie en woningbouw vragen dat de omvang van 
de maatschappelijke voorzieningen meegroeit dit gaven wij al aan bij de wensen en 
bedenkingen op de Regionale omgevingsagenda 2040, aan de slag met Hart van 
Holland. Helaas zien we dit belangrijke punt niet terug in de voorliggende concept 
Regionale Omgevingsagenda 2040 . Wij vragen in de uitwerking van de 
omgevingsagenda hier aandacht aan te besteden en als specifiek onderdeel op te 
nemen. 
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7 282669 Onderwerp: 

  

Z/19/120409 / nieuwe woonregels voor Oegstgeest aangepast 
Z/21/141759/279769  (Huisvestingsverordening) 
Z/21/141758/279754  (Doelgroepenverordening) 
Z/19/120409/280014  (Beleidsregels stimulering sociale en middeldure woningbouw 

Oegstgeest) 
Z/19/120409 / 282707  (Was-wordt overzicht bij raadsvoorstellen + bijlagen nieuwe 

woonregels 
   Besluit: 

  

1 De volgende besluiten van het college van 9 maart 2021 in te trekken: 
a.  De raad voor te stellen de doelgroepenverordening gemeente Oegstgeest 2021 

vast te stellen. 
b.  De raad voor te stellen de Huisvestingsverordening gemeente Oegstgeest 2021 

vast te stellen. 
c.  De raad voor te stellen de Beleidsregels stimulering sociale en middeldure 

woningbouw Oegstgeest 2021 vast te stellen. 
d.  De raad voor te stellen om gelijktijdig met de inwerkingtreding van de 

Beleidsregels stimulering sociale en middeldure woningbouw Oegstgeest 2021, de 
‘Beleidsregels stimulering sociale woningbouw’, zoals vastgesteld in de 
raadsvergadering van 31 maart 2011, in te trekken. 

2  Het volgende besluit van het college van 20 april 2021 in te trekken: 
a.  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 

3  De raad voor te stellen de doelgroepenverordening gemeente Oegstgeest 2021 vast 
te stellen. 

4  De raad voor te stellen de Huisvestingsverordening gemeente Oegstgeest 2021 vast 
te stellen. 

5  De raad voor te stellen de Beleidsregels stimulering sociale en middeldure 
woningbouw Oegstgeest 2021 vast te stellen. 

6  De raad voor te stellen om gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Beleidsregels 
stimulering sociale en middeldure woningbouw Oegstgeest 2021, de ‘Beleidsregels 
stimulering sociale woningbouw’, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 31 
maart 2011, in te trekken. 

7  De raad te informeren met een was-wordt overzicht ten opzichte van de ingetrokken 
raadsvoorstellen + bijlagen van 9 maart. 

     
7 A 282994 Onderwerp: 
  Z/21/144440  / Zienswijzen Regionale Strategie Mobiliteit 
   Besluit: 

  
1. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen: 
 de zienswijzen op de Regionale Strategie Mobiliteit vast te stellen en Holland Rijnland 

daarover te informeren met de bijgevoegde brief. 
   
7 B 282006 Onderwerp: 
  Z/20/130934 / Ambitiedocument Omgevingsvisie 
   Besluit: 

  
De raad voor te stellen: 
1. Het Ambitiedocument Omgevingsvisie vast te stellen als basis voor het uitwerken 

van de omgevingsvisie. 
    
8  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst digitale vergadering d.d. 29 april 2021 
  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


