
Besluitenlijst 
 vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 10 augustus 2021 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

week: 32  M.E. Huizing, wethouder 
   H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder 
   W. Huininga, locosecretaris  
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Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 286158 Onderwerp:  
  Z/20/138707/ Afwijzen Planschadeverzoek Juffermansstraat C 
  Besluit: 

  

1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade van de bewoners van  
Juffermanstraat C. 

      naar aanleiding van het rechtskracht verkrijgen van Oranje Nassau wijzigingsplan 
      Duivenvoordestraat op 22 december 2016 ontvankelijk te verklaren. 
2.   Het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 

   
4 286332 Onderwerp: 
  Z/20/139229/ Afwijzen Planschadeverzoek Juffermansstraat D 
  Besluit: 

  

1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade van de bewoners van  
        Juffermansstraat D, 
        naar aanleiding van het rechtskracht verkrijgen van Oranje Nassau wijzigingsplan 
        Duivenvoordestraat op 22 december 2016 ontvankelijk te verklaren. 
2.    Het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 

   
5 285011 Onderwerp: 
  Z/20/139707/ Afwijzen planschadeverzoek Juffermansstraat E 
  Besluit: 

  

1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade van de bewoners van  
        Juffermansstraat E, 
        naar aanleiding van het rechtskracht verkrijgen van Oranje Nassau wijzigingsplan 
        Duivenvoordestraat op 22 december 2016 ontvankelijk te verklaren. 
2.    Het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 

   
6 284980 Onderwerp: 
  Z/20/139847/ Afwijzen planschadeverzoek Juffermansstraat F 
  Besluit: 

  

1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade van de bewoners van  
         Juffermansstraat F, 
         naar aanleiding van het rechtskracht verkrijgen van Oranje Nassau wijzigingsplan 
         Duivenvoordestraat op 22 december 2016 ontvankelijk te verklaren. 
2.      Het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 
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7 286267 Onderwerp: 
  Z/20/134724 / aanvaarding mandaten samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
  Besluit: 

  

1. In te stemmen met de mandaatverlening van het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland aan het college, in haar vergadering van 18 juni 2020, inzake het afgeven van 
een huisvestingsvergunning, als bedoeld in artikel  8 en 9 van de 
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019, en dit schriftelijk te bevestigen aan 
het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 

 
2. In te stemmen met de mandaatverlening van het Dagelijks Bestuur van Holland 

Rijnland aan het college, in haar vergadering van 16 mei 2019, inzake de handhaving 
en toezicht op de naleving, als bedoeld in artikel 34 van de Huisvestingsverordening 
Holland Rijnland 2019, en dit schriftelijk te bevestigen aan het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland. 

   
8 286994 Onderwerp:  
  Z/21/145098 / onderhandse gunning gemeentepolis Zorg & Zekerheid 
  Besluit: 

  

1.  Het bijgaande contract, waarmee de onderhandse gunning van de gemeentepolis aan 
Zorg & Zekerheid zal worden geeffectueerd, aan te gaan mits de wensen en 
bedenkingen die door de raad zijn geuit en verwerkt en niet tot een ander besluit 
leiden. 

 
2.  De raad voor te stellen: 
 Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de onderhandse gunning aan 

Zorg & Zekerheid van de gemeentepolis in Oegstgeest 
   

9  Onderwerp: Collegeverslagen + Besluitenlijsten d.d. 6 juli 2021 (gewijzigd), 13 juli 2021  
en 14 juli 2021 

  Besluit: Verslagen en besluitenlijsten vaststellen 

  Besluit: Het college verleent mandaat aan burgemeester Jaensch om aanpassingen te 
maken in het verslag en besluitenlijst van 13 juli 2021.  

   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 augustus 2021, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de locosecretaris  de burgemeester 
 
 
 
 
W. Huininga   E.R. Jaensch 

 

b.a. 


