
Besluitenlijst   
 vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 18 mei 2021 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

week: 20  M.E. Huizing, wethouder 
   P. Glasbeek, wethouder 
   J. Versluis, secretaris  
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Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 282526 Onderwerp: 
  Z/21/144180 / Tarieven voor sport-, scouting- en maatschappelijke accommodaties 
  Besluit: 

  

1.  De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sport-, scouting- en maatschappelijke 
accommodaties conform bijgaand overzicht “Tarieven gebruik gemeentelijke sport-, 
scouting- en maatschappelijke accommodaties 2021” vast te stellen. 

2.  De tarieven ten opzichte van 2020 te verhogen met het door de minister aangegeven 
prijsindexcijfer BBP van 2,5%. 

   
4 281722 Onderwerp: 
  Z/18/118551 / Afwijking aanbestedingsbeleid ontwerpbestemmingsplan De Geesten 
  Besluit: 

  
In afwijking van het regionaal aanbestedingsbeleid van Servicepunt71 het drempelbedrag 
à € 50.000,- voor een onderhandse aanbesteding ten behoeve van het opstellen van het 
ontwerpbestemmingsplan De Geesten te overschrijden. 

   
5 283011 Onderwerp: 

  Z/21/144376 / Vaststellen Ruimtelijk Afwegingskader Woningbouw en opleggen 
geheimhouding 

  Besluit: 
  Afgevoerd. 
   
6 283106 Onderwerp: 
  Z/17/104210 / Vaststellen bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen) 
  Besluit: 

  

Het volgende conceptraadsbesluit voor te leggen aan de raad: 
1.  Het bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen) met IMRO code: 

NL.IMRO.0579. BPNRGZuidWonen-VA01, opgesteld en in elektronische vorm 
vastgelegd conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bor, vast te stellen. 

2.  De nota zienswijzen Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen), vast te stellen. 
3.  Een mandaat voor de portefeuille houdende wethouder om de antwoorden op nader 

stukken met gronden van de ontvangen pro forma zienswijze op juiste wijze te 
kunnen verwerken. 

De hiervoor genoemde documenten op de wettelijk voorgeschreven wijze ter inzage te 
leggen. 

   
7  Voorstel: Raadsinformatiebrief d.d. 18 mei 2021 / week 20     

  
26 Project brandveiligheid gevels  
27  Kennis nemen van Woonwagenstandplaatsen Onderzoek & Beleidsadvies regio 

Holland Rijnland 
  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 
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8  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 4 mei 2021 en 11 mei 2021 
  Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld  
   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


