Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 1 juni 2O2t

Deelnemers:

week: 22

E.R. Jaensch, burgemeester

M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris

Opening
Vaststellen agenda

7

2

Agendapunt 6b:Z/17/704270 / Vaststellen bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid
(wonen) wordt aan de agenda toegevoegd.
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282337

Onderwerp:

Z/2I/74396ó / Eenmalige subsidie SJJMH ten behoeve van pilot Join us
Besluit:
1. De Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland een eenmalige subsidie te
verstrekken van €29.896 ten behoeve van de uitvoering van het Join us programma in
Oegstgeest voor een groep 18-25 jarigen.

4

284074

Onderwerp:
Z

/

2l / 74477 5 /Vaststel en
I

Kad erb ri e f 2022-

2025

Besluit:
De raad voor te stellen;
1. De Kaderbrief 2022-2025 vast te stellen;
2. De mutaties uit de Kaderbrief te verwerken in het meerjarenbeeld van 2022-2O25 ter
voorbereiding op het opstellen van de Begroting 2022-2025.
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Onderwerp:

2l / 74477 ó/Vaststel en Voorjaa

rsn ota 2021
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. De Voorjaarsnota 2027 vast te stellen;
2. De w'rjzigingen in het investeringsplan 2027 vastte stellen zoals genoemd in
hoofdstuk 2.2van de Voorjaarsnota 2027 en de kapitaallasten te verwerken in de
Begroting 2022;
3. De kredieten hiervoor te voteren;
4. Het negatieve resultaat van de mutaties € 206.834 te onttrekken aan de algemene
reserve;
5. De begrotingswijziging voor de begroting 2027 vast te stellen zoals genoemd in
hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota 2027. De eventuele meerjarige effecten worden
meegenomen b'rj het opstellen van de Begroting 2022-2025
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Onderwerp:
Z/2I/747332/Herziening programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2027 e.v.
Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de tweede versie van de
financiële prognose voor de inzet van regionale jeugdhulp in 2027 en de beslissing van
het PHO Maatschappij de begroting op te hogen.
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283250

Onderwerp:

Z/78/II855I / Terinzagelegging

Koop- en anterieure overeenkomst Park Endegeest

Besluit:
1. Het onderhandelingsresultaat tussen het college van B&W en Park Endegeest
Ontwikkeling 8.V., verwerkt in de nieuwe Koop- en anterieure overeenkomst Park
Endegeest, vrij te geven voor terinzagelegging voor de raad.
2. De Koop- en anterieure overeenkomst Park Endegeest vant2juni 2020 te vervangen
door de nieuwe Koop- en anterieure overeenkomst Park Endegeest.
3. Op grond van artikel25, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b en
g van de Wob geheimhouding op te leggen aan b'rjlage 2 "Koop- en anterieure

overeenkomst Park Endegeest" in verband met financiële belangen van de gemeente en
voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden;
4. De raad voor te stellen om de door het college aan bijlage 2 "Koop- en anterieure
overeenkomst Park Endegeest" 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 financiële belangen van
de gemeente en voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan welvan derden.
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283102

Onderwerp:
Z/77 /IO4270 / Vaststellen bestemmingsplan Nieuw-Rh'rjngeest Zuid (wonen)
Besluit:
1. Het bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen) met IMRO code
NL.lMRO.0579. BPNRGZuidWonen-VAO1, opgesteld en in elektronische vorm
vastgelegd conform de artikelen 7.2.7 tot en met 1.2.5 Bor, vast te stellen;
2. De nota zienswijzen Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen) vast te stellen;
3. De hiervoor genoemde documenten op de wettelijk voorgeschreven wijze ter inzage

te leggen.
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Onderwerp:

Z/27/L43342 / Raadsinformatiebrief d.d. l juni 2O2t / week22

29

PvA motie Gehandicaptenparkeerkaart
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad
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Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d.25 mei 2O2l

Besluit Verslag en besluitenlijst vaststellen
Aldus vastgesteld in de vergadering van
burgemeester en wethouders
e
de secretaris

J. Versluis

E.R.
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