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Opening

Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/2I/747925 / beslissing op bezwaar met nummer 6.2027.O375
Voorstel:
1. Reclamant betreffende het bezwaar met nummer 6.2O2LO375 niet-ontvankel'rjk te

verklaren in zijn bezwaren;
2. Het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp:
Zl27/747033 / Zienswijze op Herziening Provinciaal Omgevingsbeleid - Archeologie
Nieuw-Rhijngeest
Voorstel:
De raad voor te stellen:
1. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid

2027 van de provincie Zuid-Holland naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest verzoekt de provincie het terrein in Nieuw
Rhijngeest met de status van gebied met hoge of zeer hoge, bekende archeologische
waarde opnieuw te beoordelen en waar mogel'rjk te laten vervallen.

Onderwerp:
Zl27/745740 / besluit aanvraag uitbreiding vergunde woning Terweeweg 2
Voorstel:
1. Omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een vergunde woning aan de

Terweeweg 2, voor de activiteiten 'bouwen' en 'handelen in strijd met de regels van
ruimtelijke ordening' conform bijeengevoegde concept omgevingsvergunning te
verlenen (2/27/745740 en OLO 6743947);

2. De teammanager Ruimte het mandaat geven om de omgevingsvergunning te
ondertekenen en te verzenden.

Onderwerp:
Z/2O/139691 / Bestuursovereenkomst T'rjdelijke Huisvesting Vergunninghouders
Voorstel:
1. ln te stemmen met de concept bestuursovereenkomst van 1 september 2027 met het

COA aangaande de tijdelijke opvang van maximaal TT5 vergunninghouders in het
gebouw aan de Rhijngeesterstraatweg 13c.

2. De raad, met bijgevoegde raadsmededeling, te informeren over de
Bestuursovereenkomst en over de sociale veiligheid middels b'ljgevoegde memo's van
COA en Divorce Housing.
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Onderwerp:
Z/20/135343 / Aanbieden eindrapportage Motie meer zorgvuldigheid in

bestemmingsplanprocedures'.
Voorstel:
De raad ter verdere behandeling aan te bieden:
1. Het eindrapport'Motie meer zorgvuldigheid in bestemmingsplanprocedures'.
2. Dit vergezeld te laten gaan door een toelichtende presentatie door Kuiper

Compagnons.
3. Dat de motie 'Meer zorgvuldigheid in bestemmingplanprocedures' hiermee is

afgedaan.

Onderwerp:
Zl27/747973 / Vaststellen nieuwe subsidieregeling Vakonderw'tjs gemeente Oegstgeest
en intrekken bijlagen I tlm 5 van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling

onderwijs Oegstgeest 2007
Voorstel:
1. De nieuwe subsidieregeling 'Vakonderwijs gemeente Oegstgeest' per 7 ianuari 2022

vast te stellen.
De raad voor te stellen:
2. De volgende b'rjlagen, behorende b'rj de 'Verordening materiële en financiële

gelijkstelling onderwijs Oegstgeest 2OO7', per 1januari2022 in te trekken, zijnde:
1. Taalondersteuning en 1 A Prioriteitennotitie Ondersteuning Anderstaligen
2. Zorgbepaling en 2 A Toelichting op zorgbepaling
3. Preventieve logopedie in de schoolse periode
4. Gemeentelijk vakonderwijs
5. Natuur- en milieueducatie.

Onderwerp:
Z/ 27 / 742287 / Ontwikkeling Hof brouckerpark

Voorstel:
1. lnzake de ontwikkeling Hofbrouckerparck de raad voor te stellen ten aanzien van de

ontwikkeling Hofbrouckerpark een keuze te maken voor:
a. Niet in te stemmen met een herontwikkeling en het plangebied derhalve

conserverend te bestemmen, of
b. Herontwikkelen van de locatie voor sociale-, betaalbare huur en markt

zorgwoningen en hiervoor een anterieure overeenkomst te sluiten met de

ontwikkelaar, waarbij;
L invulling wordt gegeven aan het bijgevoegde plan en;
ll. waarbij wordt vastgelegd dat25% sociale woningbouw en 25% betaalbare huur

conform vigerend beleid wordt gerealiseerd;
lll. medewerking wordt verleend aan de zittende huurders voor de markthuur

en/of koopwoningen en derhalve een ontheffing te verlenen inzake het aspect
zorg;

lV. medewerking wordt verleend aan een nog onafhankelijk te bepalen
marktconforme grondtransactie.

2. Op basis van voorgaande keuze of een conseryerend ontwerpbestemmingsplan op te
stellen en in procedure te brengen of, na het verlenen van de omgevingsvergunning,
op basis hiervan een ontwerpbestemmingsplan op te stellen en in procedure te
brengen.
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Onderwerp:
Zl21/148701 Raadsinformatiebrief d.d. 7 september 2O27 / week 3ó
56 ToegekendeopsporingsvergunningenGeothermie
57 Concept Omgevingsvisie
Voorstel: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 31 augustus 2021
Voorstel: Verslag en beslu itenl ijst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 september 2O27,,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de

J. Versluis
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