
Besluitenlijst  
 vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 9 maart 2021 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

week: 10  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 279343 Onderwerp: 

  
Z/21/141643 / Spoedaanvraag betreffende huur sportterrein Voortgezet Onderwijs 
(Teylingen College Duinzicht) 2021 

  Besluit: 

  

1.  De aanvraag van Stichting Fioretti Teylingen voor vergoeding voor de huur van een 
buitensportterrein voor de locatie Duinzigt te beschouwen als een spoedeisende 
aanvraag. 

2.  Vast te stellen dat de weigeringsgronden zoals genoemd in de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs, artikel 76k, 1e lid onderdeel a tot en met d en f en 2e lid niet van 
toepassing zijn. 

3.  Stichting Fioretti Teylingen voor het kalenderjaar 2021 € 7.605,00 toe te kennen voor 
de huur van een sportterrein. 

   
4 279776 Onderwerp: 
  Z/21/142214 / Organisatie ondernemersdesk corona Leidse regio 
  Besluit: 

  
1.  In te stemmen met de organisatie van een ondernemersdesk corona in de Leidse regio 
2.  De raad met bijgaande raadsmededeling hierover te informeren 

   
5 279282 Onderwerp: 
  Z/19/120409 / Nieuwe woonregels voor Oegstgeest 
  Besluit: 

  

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

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

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

4.  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. 

5.  De gemeente Oegstgeest aan te melden voor het experiment onder de Crisis- en 
Herstelwet voor sociale koop, met een brief aan het ministerie van BZK. 
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5a 275088 Onderwerp: 

  
Z/17/104210 / Vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen) 

  Besluit: 

  

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen)’ met IMRO code: 
NL.IMRO.0579. BPNRGZuidWonen-ON01 vrij te geven voor terinzagelegging; 

2. De wettelijke termijn van zes weken voor de terinzagelegging te laten beginnen op 11 
maart 2021 en te laten eindigen op 21 april 2021. 

3. De raad via de raadsmededeling te informeren over de status van het proces en ter 
inzage leggen van het hiervoor genoemde ontwerpbestemmingsplan in de onder 2 
genoemde periode 

   

6   Voorstel: Raadsinformatiebrief 9 maart 2021 / week 10     

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

7  
Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 2 maart 2021 en 4 maart 2021 
(schriftelijke ronde ) 

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 

   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021,  
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


