Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
Vergaderdatum: 25 mei 2021
week: 21

Deelnemers:

E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter)
M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris
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1
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Zaaknr.

Omschrijving
Opening
Vaststellen agenda

3

283229

Onderwerp:
Z/21/140739 / beslissing op bezwaar met zaaknummers 6.2021.0110 en 6.2021.0111
Besluit:
1. Het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften over het bezwaar met
zaaknummers 6.2021.0110 en 6.2021.0111 over het buiten behandeling stellen van
de aanvraag voor bijstand en het afwijzen van een aanvraag voor bijzondere bijstand
over te nemen;
2. Belanghebbende ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren;
3. Het bezwaar van belanghebbende ongegrond te verklaren;
4. De bestreden besluiten in stand te laten;
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282193

Onderwerp:
Z/21/143745 / Jaarverslag kinderopvang 2020
Besluit:
1. Het jaarverslag kinderopvang 2020 vast te stellen.
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281915

Onderwerp:
Z/19/124868 / Nieuwe deelnemersovereenkomst SVn en nieuwe Verordening
Starterslening
Besluit:
1. Met ingang van 1 januari 2022 een nieuwe deelnemersovereenkomst Gemeente
Oegstgeest en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten met bijbehorende annexen 1 t/m 3, aan te gaan.
2. De raad voor te stellen de verordening starterslening Oegstgeest 2021 vast te
stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
a. De koopprijs van de woning bedraagt maximaal de NHG-grens;
b. In aanmerking kunnen komen: starters die woonachtig zijn in Oegstgeest, starters
die de afgelopen 10 jaar minimaal vijf jaar in Oegstgeest hebben gewoond en
starters die economisch gebonden zijn aan Oegstgeest;
c. De hoogte van de starterslening blijft maximaal € 30.000,-.
3. De raad bij de meerjarenbegroting voor te stellen de vaste beheervergoeding die
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten vanaf 2022 in
rekening brengt, met ingang van 1 januari 2022 structureel in de begroting op te
nemen.
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283011

Onderwerp:
Z/21/144376 / Vaststellen Ruimtelijk Afwegingskader Woningbouw en opleggen
geheimhouding
Besluit:
1. De raad voor te stellen het Ruimtelijk Afwegingskader Woningbouw vast te stellen,
met de volgende uitgangspunten.
- Het kader maakt de bouw van 102-157 woningen tot 2030 in bestaande dorp
mogelijk, aanvullend op de woningbouwopgave waar op het moment al aan
gewerkt wordt;
- Het kader benoemt kansrijke locaties voor invulling van de woonbehoefte van
mensen met dementie;
- Het Kader geeft invulling aan de versterking van de groenstructuur en de opgave
voor een meer klimaatbestendig watersysteem;
- Het kader benoemt enkele kansen om het winkelcentrum Lange Voort en
omgeving te versterken/aantrekkelijker te maken;
- Op het gebied van woningbouw zijn ook richtinggevende uitspraken gewenst
vanuit de raad. Er zijn vier locaties in Oegstgeest aangegeven waar er invulling
gegeven kan worden aan de nog 102-157 woningen en de woonbehoefte voor
bijzondere doelgroepen.
2. Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid,
onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geheimhouding op te
leggen aan de bijlage ‘’Ruimtelijk Afwegingskader Woningbouw (Geheim)’’ bij het
Ruimtelijk Afwegingskader Woningbouw in verband met de financiële belangen van
de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.
3. De raad voor te stellen om de door het college aan de bijlage ‘’Ruimtelijk
Afwegingskader Woningbouw (Geheim)’’ bij het Ruimtelijk Afwegingskader
Woningbouw 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 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in verband met de
financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
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283579

Onderwerp:
Z/21/145085 / Raadsmededeling motierapportage en rapportage collegewerkprogramma
Besluit:
1. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de motierapportage en
de rapportage collegewerkprogramma.
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283587

Onderwerp:
Z/21/143341 / Raadsinformatiebrief d.d. 25 mei 2021 / week 21
28
Reactie BZK op lobbybrief Holland Rijnland
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
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Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 18 mei 2021
Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen
Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2021,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
de burgemeester

J. Versluis

E.R. Jaensch
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