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Nr. Zaaknr. Omschrijving 

1  Opening 

2  Vaststellen agenda 

   

3 277172 Onderwerp: 

  Z/20/134539 / Zelfevaluatie BRP 2020 

  Besluit: 

  

1. Kennis te nemen van de managementrapportage zelfevaluatie Basisregistratie 
Personen 2020. 

2. De managementrapportage en een tweetal uittreksels van de resultaten aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit 
Persoonsgegevens te sturen. 

   

4 271311 Onderwerp:  
  Z/20/135643 / Normenkader 2020 

  Besluit: 

  
De raad voor te stellen het normenkader 2020 vast te stellen ten behoeve van de 
accountantscontrole op de jaarrekening 2020. 

   

5 278038 Onderwerp: 

  Z/21/140643 / Indeling jaarrekening 2020 programma 4 (sociaal domein) 

  Besluit: 

  
In te stemmen met het hanteren van de huidige financiële en administratieve inrichting 
van programma 4 (sociaal domein) in de jaarrekening 2020 zoals ingericht bij de  
programmabegroting 2021-2024. 

   

6 275499 Onderwerp: 

  Z/20/139054 / overeenkomsten vastelastenpartners Vroegsignalering schuldhulp (2020) 

  Besluit: 

  

1.  Overeenkomsten te sluiten met alle vastelastenpartners in Oegstgeest, te weten alle 
landelijke energiemaatschappijen, alle landelijke zorgverzekeraars, het 
drinkwaterbedrijf Dunea en de woningcorporaties Meerwonen en Mooiland teneinde 
uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke plicht van vroegsignalering bij schulden 

2.  Een addendum op de Overeenkomst af te sluiten met de woningcorporaties Mooiland 
en Meerwonen waarin wordt geregeld hoe het huidige convenant ‘Aanpak 
huurschuldproblematiek en voorkoming huisuitzettingen Oegstgeest’ zich verhoudt tot 
de af te sluiten Overeenkomst 

3.  Met de woningcorporaties Portaal en DUWO de gesprekken te vervolgen en om 
gesprekken te starten met particuliere verhuurders. 

   

7 272172 Onderwerp: 

  Z/20/136623 / Parkeernota Oegstgeest 2021 

  Besluit: 

  

1)  De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen: 
 de Parkeernota 2021 vast te stellen, met daarbij de volgende uitgangspunten: 

1.  De parkeernormen voor Oegstgeest komen overeen met het gemiddelde van de 
CROW-richtlijnen, met uitzondering van sociale woningen en goedkope en 
middeldure appartementen, waarvoor de norm wordt verlaagd met 0,3; 

2.  Hanteren van een met maximaal 10 procent verlaagde parkeereis voor auto’s als 
een bouwplan, met name een appartementencomplex, voorziet in goede 
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fietsparkeervoorzieningen;  
3.  Aanvullen van het laadpalenbeleid: naast laadpalen in woonstraten waarbij 

bewoners binnen een straal van 200 meter een laadpaal vinden, zetten we ons in 
om, samen met onder meer de netbeheerder, geschikte locaties te zoeken voor 
geconcentreerde (snel)laadvoorzieningen; 

4.  Deze visie op laadinfrastructuur wordt opgenomen in de Regionale Energie 
Strategie (RES); 

5.  Onderzoeken of de twee bestaande openbare parkeerterreinen voor vrachtwagens 
aan de Apollolaan en Almondeweg kunnen worden opgeheven;  

6.  Aan het verstrekken van een mindervalidenparkeerplaats op kenteken worden 
duidelijke voorwaarden gesteld en aspecten zoals de parkeerdruk worden 
meegewogen in het besluit; 

7.  Terughoudendheid bij het beoordelen en verlenen van inritvergunningen voor 
bestaande panden; 

8.  Parkeerplaatsen worden vormgegeven conform de meest recente ontwerpeisen en 
NEN2443; 

2)  Het bijgevoegde paraplu-bestemmingsplan, dat nodig is om het nieuwe parkeerbeleid 
van toepassing te laten zijn voor alle bestemmingsplannen, ter inzage te leggen; 

   

8 277633 Onderwerp: 

  Z/19/121229 / Collegevoorstel RM VN-verdrag Handicap 

  Besluit: 

  
1.  De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de stand van zaken 

rondom  uitvoering van het VN-verdrag Handicap. 
   

9 276724 Onderwerp:  

  Z/20/139894 / Capaciteit archiefwerkzaamheden (2021) 

  Besluit: 

  

1.  Een budget van € 67.500 beschikbaar te stellen voor het vervolg van het project 
digitalisering archieven in 2021; 

2.  Het budget te verwerken in de eerstvolgende voortgangsrapportage door een 
onttrekking aan de algemene reserve; 

   

10 277932 Onderwerp: 

  Z/21/140690 / Intrekken verordeningen Participatiewet en wet inburgering 

  Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
1.  De ‘Maatregelenverordening gemeente Oegstgeest 2007’ in te trekken 
2.  De ‘Maatregelenverordening Wet werk en bijstand gemeente Oegstgeest 2009’ in te 

trekken 
3.  De ‘Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Oegstgeest’ in te trekken 
4.  De ‘Toeslagenverordening WIJ 2009 gemeente Oegstgeest’ in te trekken 
5.  De ‘Toeslagenverordening WWB 2012-2’ in te trekken 
6.  De ‘Verordening werkleeraanbod WIJ 2009 gemeente Oegstgeest’ in te trekken 
7.  De ‘Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers 2005’ in te trekken 
8.  De ‘Verordening wet inburgering 2013 gemeente Oegstgeest’ in te trekken 
9.  De ’Verordening wet inburgering gemeente Oegstgeest’ in te trekken 
10. De ‘Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Oegstgeest’ in te trekken 
11. De ‘Verordening plaatsingsvolgorde Wsw gemeente Oegstgeest’ in te trekken 
12. De ‘Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw gemeente 

Oegstgeest’ in te trekken 
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11 275522 Onderwerp: 

  Z/18/118551 / Indienen ontheffingsverzoek NNN provincie Zuid-Holland 

  Besluit: 

  Afgevoerd.  

   

11B 278527 Onderwerp: 

  Z/21/141332 / Prognose regionale jeugdhulp 2021 

  Besluit: 

  
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de financiële prognose voor 
de inzet van regionale jeugdhulp in 2021. 

   

12  Voorstel: Raadsinformatiebrief d.d. 2 februari 2021 / week 05 

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

13  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 26 januari 2021 

  Voorstel: Verslag en besluitenlijst vaststellen 

   

   

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


