
Besluitenlijst   
 vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 19 januari 20201 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

week: 03  M.E. Huizing, wethouder 
   H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder 
   P. Glasbeek, wethouder 
   J. Versluis, secretaris  
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Nr. Zaaknr. Omschrijving 

1  Opening 

2  Vaststellen agenda 

   

3 276464 Onderwerp: 

  Z/20/139455 / beleidsregels inkomensondersteuning 2021 

  Besluit: 

  1. De beleidsregels inkomensondersteuning 2021 vast te stellen 

   

4 276717 Onderwerp: 

  Z/18/115389 / Uitstel doordecentralisatie maatschappelijke zorg tot 2023 

  Besluit: 

  
De raad met bijgevoegde raadsmededeling informeren over de ontwikkelingen rondom de 
doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg. 

   

5 276020 Onderwerp: 

  Z/20/139283 / Subsidies Compensatie Corona (verenigingen en instellingen) 

  Besluit: 

  

1.  Overgaan tot het verstrekken van subsidie ter compensatie van gederfde inkomsten bij 
in bijlage 1 genoemde sportverenigingen en cultuur- en welzijnsinstellingen tijdens de 
eerste lockdown in maart, april en mei van 2020 

2.  De vooruitlopend op het besluit sub 1 reeds verstrekte subsidies voor gedekt te 
verklaren. 

   

5 A 277908 Onderwerp: 

  
Z/17/104008/ Opleggen geheimhouding raadsmededeling ‘Juridische positie gemeente 
herontwikkelingslocatie’ 

  Besluit: 

  

1.  De raad met bijgevoegde geheime raadsmededeling en bijlagen te informeren over de 
juridische positie van de gemeente ten opzichte van een herontwikkelingslocatie. 

2.  Op grond van artikel 25, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b en 
g van de Wob geheimhouding op te leggen aan de raadsmededeling ‘Juridische positie 
gemeente herontwikkelingslocatie’ en haar bijlagen in verband met de planologische en 
financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen 
of rechtspersonen dan wel van derden; 

3.  De raad voor te stellen om de door het college op de raadsmededeling ‘Juridische 
positie gemeente herontwikkelingslocatie’ en haar bijlagen opgelegde geheimhouding 
in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen, op grond van artikel 25, derde 
lid, Gemeentewet jo. Artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wob, in verband met de 
en planologische en financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van 
onevenredige  bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden; 
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5 B 278469 Onderwerp: 

  
Z/21/141032 / Bestemmingsplan "Nieuw Rhijnvaert, gemeente Oegstgeest" ( 
Fredriksoord Zuid) 

  Besluit: 

  

1.  In te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Nieuw Rijnvaert, gemeente 
Oegstgeest’. 

2.  Het wettelijke vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro te starten. 
3.  Het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak. 
4.  De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de 

bestemmingsplanprocedure “Nieuw Rijnvaert”. 
   

6  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 12 januari 2021 

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld  

   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 

 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


