Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest
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Onderwerp:

/ Parkeernota Oegstgee st 2O2t
Besluit:
De raad voor te stellen:
1) de Parkeernota2O2T vast te stellen, met daarbij de volgende uitgangspunten:
a) De parkeernormen voor Oegstgeest komen overeen met het gemiddelde van de
CROW-richtlijnen;
b) De parkeernorm voor auto's wordt met maximaal 10 procent verlaagd als een
bouwplan, met name een appartementencomplex, voorziet in goede
f ietsparkeervoorzien i n gen ;
c) 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;
d) Deze visie op laadinfrastructuur wordt opgenomen in de Regionale Energie
Strategie (RES);
e) Onderzoeken of het bestaande openbare parkeerterrein voor vrachtwagens aan de
Apollolaan kan worden opgeheven;
B'rj herbestrating onderzoeken of het verhard oppervlak kan worden gereduceerd,
of dat de waterdoorlatendheid kan worden vergroot, ten gunste van groen en
klimaatbestendigheid
g) Aan het verstrekken van een mindervalidenparkeerplaats op kenteken worden
duidelijke voorwaarden gesteld en aspecten zoals de parkeerdruk worden
meegewogen in het besluit;
h) Terughoudendheid b'rj het verlenen van inritvergunningen voor bestaande panden
waar het parkeren in de openbare ruimte is opgelost;
Parkeerplaatsen worden vormgegeven conform de meest recente ontwerpeisen en
NEN2443;
Beantwoording van de zienswijze zoals weergegeven in bijgevoegde

Zl 20 / 136623

f)

i)
j)

ziensw'rjzerapportage.

2)
3)
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284780

Het overgangsrecht in het paraplu-bestemmingsplan aan te vullen met door de raad
genomen relevante besluiten en gesloten overeenkomsten;
Het geactualiseerde paraplu-bestemmingsplan in procedure te brengen nadat de
parkeernota door de raad is vastgesteld.

Onderwerp:
/ 27 / I4545I / Jaarv er slag bezwaarbehandeling 2020
Besluit:
1. De aanbevelingen uit het Jaarverslag Bezwaarbehandeling 2O2Q van de regionale
commissie bezwaarschriften (RCB) te onderschrijven en over te nemen;
2. De raad met b'rjgevoegde raadsmededeling te informeren over de afhandeling van
bezwaarschriften in 2O2O, de aanbevelingen en de opvolging daarvan.
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Onderwerp:
/ 27 / 74628ó / Tegemoetkomin g Verh uu rders Sportaccommodaties 2027- QI
Besluit:
1. De huur en gebruiksvergoeding voor het gebruik van de sportaccommodaties over de
periode van 1 januari 2O2l tol en met 31 maart 2O27 (eedeeltel'rjk) kwijt te schelden
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aan die huurder/organisatie die valt binnen de uitgangspunten van de beleidsregel

2.
3.
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tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS). Voor
binnensportaccommodaties wordt volledig kwijtgescholden, de huur voor
buitenaccommodaties wordt voor 75% kwijtgescholden.
De tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties, conform de uitgangspunten
van de beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19,
aan te vragen.
Analoog aan de tegemoetkoming aan verenigingen die onder de TVS vallen, een
tegemoetkoming doen aan verenigingen met een eigen accommodatie.

Onderwerp:
Zl 27/ 743267

/

Uitkomsten klimaatstresstest

Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het proces rondom en de
uitkomsten van de klimaatstresstest, interne risicodialoog en het vervolgproces.
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Onderwerp:
Raadsinformatiebrief d.d. ó juli 2027 / week27
lnspectierapport Kwetsbare Kinderen onvoldoende beschermd
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Z/27/745563
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Onderwerp:

Zl27/746644

/

Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Besluit:
De raad te informeren met deze raadsmededeling.
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Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 29 juni 2027

Besluit Verslag en besluitenlijst vaststellen
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13iuli 2027,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de burgemeester
de

secretaris
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E.R. Jaensch
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