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Opening

Vaststellen agenda

Ondennrerp:

Z / 27 / 147 4 6 6 / Zienswijze be g roti n gswijz i gi n g 2O27 Servicepu nt7 1

Besluit:
De volgende ziensw'tjze ten aanzien van de ontwerp-begrotingsw'rjziging van de begroting
2O21.van het ServicepuntTl naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de ontwerp-begrotingswijziging van de begroting 2O27 van het
ServicepuntTl

Onderwerp:
Z/27/742057/ lnzet middelen ten behoeve van optimalisatie Klinkenbergerplas
Besluit:
1. De in de Voortgangsrapportage 2O2O toegezegde middelen ten behoeve van

optimalisatie Klinkenbergerplas in te zetten om de gebruiksmogelijkheden te
vergroten, de biodiversiteit te versterken en de regelgeving duidelijker aan te geven.

2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling.

Onderwerp:
Z/2O/737753 / Collegevoorstel beslissing op bezwaar
Besluit:
- De uitspraak van de rechtbank Den Haag van l juni 2027 te honoreren;
- De bezwaren van bezwaarde alsnog ongegrond te verklaren;
- Een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen met inachtneming van de uitspraak van

de rechtbank.

Onderwerp:
Z/27/147647 / Afwijking aanbestedingsbeleid voor senior financieel adviseur
Besluit:

ln afwijking van het regionaal aanbestedingsbeleid van ServicepuntTl het drempelbedrag
à €50.000,- voor een onderhandse aanbesteding van de inhuur van de senior financieel
adviseur b'rj team Bestuur, Strategie & Bedrijfsvoering te overschr'rjden.

Onderwerp:
Z/27/747511 / Het intrekken van de exploitatieplannen Kamphuizerpolder Buitenlust en
Haarlemmerstraatweg
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. De exploitatieplannen Kamphuizerpolder Buitenlust (vastgesteld door de

gemeenteraad op 1 juni 2077) en Haarlemmerstraatweg (vastgesteld door de
gemeenteraad op 24 november 2O76) in te trekken.
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Onderwerp:
Z/2t/740644 / Vaststellen Nota van Uitgangspunten t.b.v. actualisatie bestemmingsplan
Haarlemmerstraatweg Ba

Besluit:

De raad voor te stellen:
1. De Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan'Haarlemmerstraatweg 8a'

vast te stellen met als vertrekpunt: het herbestemmen van het voormalige
tuincentrum'van Nieuwland' tot een woongebied.

Onderwerp:
Zl21/I47280 / Verdeling reserve sociale en middeldure woningbouw

Besluit:

De raad voor te stellen:
1. De blokkering van € 300.000 op de reserve sociale woningbouw op te heffen;

2. Uit de reserve sociale woningbouw een bedrag van € 312.500,- over te hevelen naar

de reserve middeldure huur/koop tot NHG;

3. Bij de inzet van de reserves de volgende uitgangspunten hanteren:
o Naast subsidie voor de realisatie van een surplus, kunnen beide reserves ook

worden ingezet voor noodzakelijke voorzieningen;
r Het inzetten van de reserve is maatwerk

Onderwerp:
Zl79/723248 / Vaststellen BP Vinkeweg 73 (herstelbesluit)

Besluit:

Het volgende conceptraadsbesluit voor te leggen aan de raad:

1. Het bestemmingsplan Vinkeweg 73 (herstelbesluit) met IMRO code:
NL.lMRO.O579.BPVinkeweg73-VA02, opgesteld en in elektronische vorm vastgelegd

conform de artikelen 1..2.7 tot en met 7.2.5 Bor, vast te stellen.

Onderwerp:
Z/ 27 / 140650 / subsidiebeschikking SUVIS regel ing

Besluit:

1. De door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)verleende middelen in

het kader van de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie ln Scholen (SUVIS 2021)

door middel van een subsidiebeschikking beschikbaar te stellen aan het bestuur van

Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO)voor het op orde krijgen van het
binnenklimaat bij basisschool De Vogels.

Onderwerp:
Z/2L/145568 / Raadsinformatiebrief d.d.77 augustus 2027 / week 33

46. Plannen van aanpak aangenomen moties raadsvergadering van 3 iuni 2027

Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad.

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 10 augustus 2021

Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 202L,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de locosecretaris de locoburgemeester
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