
Besluitenlijst  
 vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 5 oktober 2021 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

week: 40  M.E. Huizing, wethouder 
   H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder 
   P. Glasbeek, wethouder 
   J. Versluis, secretaris 
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Nr. Zaaknr. Omschrijving 

1  Opening 

2  Vaststellen agenda 

   

3 289922 Onderwerp: 

  Z/21/148740 / Onderwijshuisvesting Gevers-Deutz Terweeschool 

  Besluit: 

  

1. De raad voor te stellen in te stemmen met renovatie / nieuwbouw voor basisschool 
Gevers-Deutz Terwee (scenario 2a) 

2. De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 
€ 500.000 

3. Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, 
onder b van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geheimhouding op te leggen 
aan: 
- het Investeringskosten GDT totaaloverzicht (raadsvoorstel Z/21/148740/289756, 

bijlage 4a).  
- het Rapport Second Opinion Basisschool Gevers-Deutz Terwee (raadsvoorstel 

Z/21/148740/289756, bijlage 4a).  
- bijlage 1 van Rapport Second Opinion Basisschool Gevers-Deutz Terwee:  

beoordeling stichtingskostenraming en 
- bijlage 3 van Rapport Second Opinion Basisschool Gevers-Deutz Terwee: 

stichtingskostenramingen BOA advies. 
4. De raad voor te stellen om de door het college op 5 oktober 2021 aan de volgende 

bijlagen bij het raadsvoorstel Huisvestingsplan Gevers-Deutz Terweeschool met 
zaaknummer Z/21/148740/289756 opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende 
raadsvergadering te bekrachtigen op grond van artikel 25 derde lid, Gemeentewet jo 
artikel 10, tweede lid, onder b van de Wob, in verband met de economische en 
financiële belangen van de gemeente.: 
-  Investeringskosten GDT totaaloverzicht (bijlage 4a), 
-  Rapport Second Opinion Basisschool Gevers-Deutz Terwee (bijlage 4b),  
-  bijlage 1 van Rapport Second Opinion Basisschool Gevers-Deutz Terwee:   
   beoordeling stichtingskostenraming en  
-  bijlage 3 van Rapport Second Opinion Basisschool Gevers-Deutz Terwee:  
    stichtingskostenramingen BOA advies. 

   

4 289862 Onderwerp: 

  
Z/20/135479 / Vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
Haarlemmertrekvaart 31 en 33, Oegstgeest 

  Besluit: 

  

1.  Het ontwerpbestemmingsplan Haarlemmertrekvaart 31 en 33, Oegstgeest met IMRO 
code: NL.IMRO.0579.NL.IMRO.0579.BPHaarlemmertv3133-ON01 vrij te geven voor 
de periode van zienswijze; 

2.  De termijn voor het indienen van zienswijze te stellen op 6 weken, te beginnen binnen 
twee weken na het besluit van het college; 

3.  De raad via de raadsmededeling te informeren het ter inzage leggen van het hiervoor 
genoemde ontwerpbestemmingsplan in de onder 2 genoemde periode. 
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5 286825 Onderwerp: 

  Z/21/146019 / Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 

  Besluit: 

  

1.  De raad voor te stellen de Afvalstoffenverordening, Algemene plaatselijke 
verordening Oegstgeest 2020, Bomenverordening Oegstgeest 2019, 
Bouwverordening, Bouwverordening 2010 en Erfgoedverordening Oegstgeest 2017 
in te trekken. 

2.  De raad voor te stellen de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest, de 
Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021 en de Erfgoedverordening 2021 
die als bijlagen bij het raadsvoorstel zijn gevoegd, vast te stellen en daarmee de 
volgende uitgangspunten: 
a.  Vergemakkelijken van de omzetting van de regels over de fysieke leefomgeving 

naar het omgevingsplan dat de gemeente Oegstgeest op grond van de 
Omgevingswet na 1 juli 2022 moet vaststellen, door die regels te bundelen in de 
Verordening fysieke leefomgeving. 

b.  Regels niet inhoudelijk wijzigen maar alleen vereenvoudigen, verduidelijken en 
toegankelijker maken door redactionele en technische wijzigingen, een logische 
structuur en meer uniformiteit. 

c.  De regels die al eerder door uw raad zijn vastgesteld, beleidsneutraal omzetten 
zodat het in overeenstemming is met het eerder door uw raad gekozen 
‘conserverende scenario’ voor de implementatie van de Omgevingswet. 

d.  De inhoud en structuur van de Verordening fysieke leefomgeving aan laten sluiten 
bij de Omgevingswet en het door de VNG ontwikkelde ‘casco’ voor het 
omgevingsplan. 

e.  Actualiseren van de regels door de verwijzingen naar de Drank- en Horecawet in 
de Algemene plaatselijke verordening te vervangen door verwijzingen naar de 
Alcoholwet die per 1 juli 2021 in werking is getreden en de eerstgenoemde wet 
vervangt. 

   

6 289769 Onderwerp: 

  Z/20/131552 / Vaststelling Dienstverleningsovereenkomst WLQ+ 

  Besluit: 

  

1. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Warmte Leidse Regio tussen de vijf 
gemeenten van de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, 
Voorschoten) en Katwijk aan te gaan, gericht op de regionale samenwerking in de 
warmtetransitie om te komen tot een open regionaal energiesysteem waarin publieke 
waarden worden geborgd.  

2. In te stemmen met het plan van aanpak inclusief de bijbehorende begroting. 
3. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Warmtetransitie Leidse 

Regio en de daarbij behorende volmachten te verlenen. 
4. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren. 

   

7 285630 Onderwerp: 

  Z/21/146458 / Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

  Besluit: 

  

1. Te anticiperen op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, 
en daarmee in te stemmen met: 
1.1 Kwijtschelding van de gemeentelijke vorderingen van ouders die gedupeerd zijn 

door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben 
op het forfaitaire bedrag van € 30.000, vooruitlopend op de inwerkingtreding van 
de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen; 

1.2 Ambtshalve verlening van kwijtschelding als het gaat om de vorderingen 
genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen; 
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1.3 De ambtenaar belast met de invordering van de lokale belastingen van de 
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te verzoeken ambtshalve kwijtschelding 
te verlenen voor de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen en kwijtschelding van een 
belastingaanslag aan een gedupeerde ouder dan te verlenen middels een voor 
bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is 

2. De ‘Beleidsregels Anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen gemeente 
Oegstgeest 2021’ vast te stellen 

3. Het beleidsstuk ‘Beoogde reikwijdte Verzamelwet hersteloperatie toeslagen d.d. 
5 oktober 2021 gemeente Oegstgeest’ vast te stellen 

   

8 291128 Onderwerp:  

  Z/19/120282 / Vaststellen quickscan De Patio La France Locatie 

  Besluit: 

  
1.  De ‘Quickscan De Patio La France locatie’ d.d. 28 september 2021 vast te stellen. 
2.  De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de ‘Quickscan De Patio 

La France locatie’ d.d. 28 september 2021. 

   

9 289997 Onderwerp: 

  Z/20/138115 / Beslissing op bezwaar steiger Mariahoevelaan 2B 

  Besluit: 

  

- Het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften met betrekking tot het 
bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het realiseren van een steiger op het 
adres Mariahoevelaan 2b over te nemen; 

- Reclamanten ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren; 
- De bezwaren van reclamanten ongegrond te verklaren; 
- Het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen op de aanvraag 

met inachtneming van dit advies. 

   

10  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 28 september 2021 

  
Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld, met een tekstuele aanpassing bij het besluit 
agendapunt 12. 

   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


